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La Reghin s-a deschis primul magazin 
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Acțiuni pentru combaterea cerșetoriei
 la Reghin 
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A început Recensământul General Agricol 
Începând din 10 mai până în data de 31 iulie 
2021 se va desfășura Recensământul General 
Agricol - runda 2020, care are ca scop colec-
tarea de date privind structura exploataţiilor 
agricole din România, utilizarea terenurilor și 
deţinerea animalelor. 

Colectarea şi înregistrarea datelor se va re-
aliza în teren de către recenzori, prin inter-
viu faţă în faţă, cu şeful exploataţiei agricole 
sau cu alte persoane din cadrul acesteia, care 
pot furniza informaţiile solicitate prin inter-
mediul chestionarului electronic, instalat pe 
tabletă.

 Vor fi intervievați toți cetățenii municipiului 
Reghin care utilizează terenuri agricole cu 
suprafețe mai mari de 0.15 ha şi deținătorii 
de efective de animale. 

După anul 1990, primul recensământ gene-
ral agricol s-a efectuat în anul 2002, urmat de 
cel din anul 2010.
Conform Institutului Național de Statistică 
,,runda 2020 a recensământului general agri-
col este impusă de obligația României de a 
respecta legislaţia europeană în domeniul 
statistic, precum şi recomandările Orga-
nizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie 

şi Agricultură, conform cărora fiecare stat 
membru trebuie să efectueze un recensă-
mânt general agricol o dată la 10 ani.
Datele vor permite urmărirea şi a unor indi-
catori statistici de agri-mediu care măsoară 
impactul agriculturii asupra mediului. Ast-
fel, se vor putea susține dezbateri cu privire 
la o serie de politici, inclusiv politica agricolă 
comună, politica de dezvoltare rurală, poli-
ticile de mediu şi aşa-numitul acord verde.
De asemenea, datele vor contribui la identifi-
carea şi aflarea răspunsurilor la o gamă largă 
de probleme structurale care ar putea ajuta la 
elaborarea politicilor, cum ar fi:

- Cine va mai face agricultură în viitor având 
în vedere structura pe grupe de vârstă a fer-
mierilor?
- Câte femei mai lucrează în agricultură?
- Dispar fermele familiale? Devine agricultu-
ra dominată de marile întreprinderi?
- Există o creştere a ponderii agriculturii eco-
logice?
- Cum influențează agricultura, atât în mod 
pozitiv cât şi negativ, mediul?
- Cum se schimbă metodele de producție?,,
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Autobuzele sunt personalizate special pentru 
municipiul nostru, purtând cu ele vioara, ca 
simbol al Reghinului.
,,Vorbim de un moment mult aşteptat, un 
proiect pornit în anul 2018 şi iată că astăzi 
s-a adeverit. Primele două autobuze care au 
ajuns în Reghin sunt autobuze de ultimă 
generație, hibrid, euro 6. Au camere video în 
interior, sunt digitalizate, ceea ce ne ajută să 
aflăm câți oameni urcă şi coboară în fiecare 
zi. Ne bucurăm că putem oferi alternativă 
cetățenilor pentru că ne dorim să fie într-ade-
văr o alternativă pentru ca locuitorii să poa-
tă merge cu ele peste tot în oraş, să punem 
maşinile deoparte şi să ne putem folosi de 
aceste autobuze moderne, curate ” a declarat 
Márk Endre, primarul municipiului Reghin.
Momentan avem de făcut câteva demersuri 
până vor avea numere definitive, dar apoi 
vor intra în circuit. Pe parcursul acestui an 
urmează să mai vină încă patru autobuze şi 
încă patru anul viitor. 
Pe partea de infrastructură, proiectul teh-

nic este finalizat, urmează să fie verificat şi 
demarată licitația. ,,Este vorba de o licitație 
mare, de bani mulți, eu cred că în toamna 
anului viitor sperăm să putem demara lucră-
rile de infrastructură să ne putem bucura de 
aceste autobuze care să circule pe asfalt nou” 
a precizat primarul municipiului Reghin, 
Márk Endre. 
,,Autobuzele Solaris au panouri de „info-di-
vertisment” ce vor afişa informații despre tra-
seu, ore estimate ale călătoriei, cât şi anunțuri 
diverse. Totodată, pasagerii vor beneficia de 
porturi USB duale ce le permit reîncărcarea 
dispozitivelor electronice în timpul călăto-
riei. Mai mult, confortul pasagerilor va fi 
îmbunătățit şi prin sistemul de anunțuri vo-
cale. În plus, Solaris îşi echipează vehiculele 
cu o întreagă gamă de soluții pentru creşterea 
siguranței pasagerilor şi a şoferilor, cum ar fi 
de exemplu camerele interioare şi exterioare 
pentru monitorizare video şi o cameră supli-
mentară pentru marşarier ” se arată într-un 
comunicat de presă transmis în luna decem-

brie a anului trecut. 
Cele zece autobuze hibrid care vor circula în 
Reghin sunt parte din proiectul „Asigurarea 
mobilității în Municipiul Reghin, județul 
Mureş” finanțat prin Programul REGIO, Axa 

Prioritară 3, prin acest proiect se va interveni 
pentru modernizarea străzilor Axente Sever, 
Ierbuş, Salcâmilor şi Câmpului – Sector 1.

Primele autobuze hibrid au ajuns la Reghin
Primele două autobuze hibrid din cele zece au ajuns în această după-masă la Reghin, fiind astfel primul pas spre dezvoltarea transportului în comun din municipiul nostru. Este vorba despre 
autobuze hibrid Solaris Urbino 12, cu motorizare mixtă, diesel și electrică.  Fiecare autobuz are 12 metri lungime și poate transporta până la 90 de pasageri, incluzând 27 de persoane așezate. 

Spune ,,NU” cerșetoriei!

Mulți dintre cei care apelează la mila publică 
manifestă insistență şi în unele cazuri devin 
chiar agresivi la refuzuri.
Pentru diminuarea fenomenului, reghinenii 
şi nu numai sunt îndemnați să renunțe la 
obiceiul de a mai oferi bani cerşetorilor prin 
sloganul „Spune NU cerşetoriei!”

Pe raza municipiului Reghin s-au desfăşurat 
în data de 15 şi 22 mai, ample acțiuni pentru 
combaterea cerşetoriei la care au participat 
personalul Direcției de Asistență Socială, 
Jandarmeria Reghin, Poliția Națională Re-
ghin şi Poliția Locală.
În urma raziei din data de 15 mai au fost le-
gitimate 17 persoane dintre care 4 persoane 
au fost conduse la sediul Poliției, unde au 
fost amprentate, fotografiate şi introduse în 

bazele de date, cazuri în care au fost date 4 
sancțiuni contravenționale la Legea 61/1991 
republicată pentru combaterea cerşetoriei. 
De asemenea, au mai fost aplicate două 
sancțiuni: pentru regimul rutier şi preve-
nirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19.
Sâmbătă, 22 mai au fost identificați 11 
cerşetori dintre care 10 au fost conduşi la se-
diul poliției, patru au fost amprentați.

Astfel de acțiuni se vor desfăşura săptămâ-
nal având ca scop prevenirea şi eliminarea 
cerşetoriei din municipiul nostru.
Apelarea, în mod repetat, la mila publicului, 
de către o persoană aptă de muncă, precum 
şi determinarea unei persoane la săvârşirea 
unor astfel de fapte, constituie contravenție 
şi se sancționează conform prevederilor Le-
gii nr. 61/1991, republicată.

Acțiuni pentru combaterea cerșetoriei la Reghin 
Din păcate, în Reghin fenomenul cerșetoriei a luat amploare în ultima perioadă, majoritatea zonelor intens circulate, dar mai ales parcările hipermarket-urilor fiind asaltate de cerșetori.

Codruţa ROMANŢA
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Despre alergare și prietenie la Maratonul Scaunul Domnului 

Traseele realizate de organizatori sunt greu 
de uitat de participanți pentru că au fost con-
cepute în aşa fel încât cei care le străbat să 
aibă parte de aventură, de urcări, coborâri, 
treceri prin apă.
Peste 500 de participanți s-au înscris la pro-
be precum maraton (42 km), semi-maraton 
(21 km) şi cros (12 km) la care se adaugă şi 
o drumeție organizată pe traseul identic pro-
bei de cros. 
Mulți kilometri parcurşi într-o zi frumoa-
să de mai, cu soarele sus pe cer, cu poftă de 
alergare şi organizatori pasionați la rândul 
lor de mişcare, de munte, care acum la final 
de competiție trăiesc un sentiment de bucu-
rie. O bucurie născută nu doar din faptul că 
au reuşit să facă fericiți şi alți alergători, ci şi 
pentru că au avut ocazia să pună în valoare 
zona şi frumusețea Scaunul Domnului, pe 
care adesea îl ,,cuceresc”. 
,,A fost un eveniment cu emoții având în ve-
dere că a fost prima ediție şi atât de multe 
persoane, zonă de munte, cu trasee grele. 
Am avut noroc cu vremea, care ne-a ajutat 
şi cu foarte mulți voluntari, cărora de mul-
te ori, fără să le zicem nimic s-au implicat şi 
au dat o mână de ajutor. Un pic am exagerat 
încercând să facem trei oameni totul. În ul-
timele zile le-am cerut ajutor mai mare vo-
luntarilor, dar nu a fost de ajuns. A ieşit bine 
până la urmă, toată lumea este în siguranță. 
I-am auzit pe participanți mulțumiți. Au fost 
din partea noastră două greşeli pentru că 
primii alergători au fost dirijați de voluntari 
pe direcție greşită ceea ce a dus la pierderea 
de timp prețios. Dar e prima ediție, învățăm 
din greşeli şi sperăm ca participanții să ne 
ierte pentru asta. Noi ne gândim deja la a 
doua ediție. Atât noi ca şi organizatori, cât 
şi voluntarii, am învățat mult din această 
primă ediție” a precizat Dan Cotoi la finalul 
competiției. 
Bistrița a avut mulți reprezentanți în 
competiție, printre care şi Nicolae Bălan, 
câştigătorul probei de semi-maraton, venit la 
acest eveniment de la Prundu Bârgăului. El 

este şi primul concurent care a trecut linia de 
sosire la prima ediție a Maratonului Scaunul 
Domnului, străbătând distanța de 24 de ki-
lometri în 2 ore şi 4 minute. Despre Nicolae 
Bălan am aflat că recent s-a calificat la Cam-
pionatul Mondial la proba de 50 de kilometri 
pe şosea,  care se va organiza în Taipei-Tai-
wan la sfârşitul lunii octombrie. 
,,Traseul a fost destul de greu, cu multe ur-
cări, dar m-am bucurat şi de coborâre, a fost 
bine marcat, pe alocuri şi copaci căzuți. A 
fost o vreme excelentă pentru alergat. Sunt 
alergător şi de munte şi de şosea, dar îmi 
place mai mult să alerg pe şosea. Contează 
foarte mult pentru un alergător să nu se ac-
cidenteze, şi spre bucuria mea de zece ani de 
când alerg mai serios, nu am avut nicio acci-
dentare. Încerc să combin şi antrenamentul 
atât pe şosea cât şi pe munte, mă antrenez 
pe străzile din localitate, pe dealuri, pe la 
Colibița” mi-a mărturisit Nicolae Bălan ime-
diat după finalul cursei. 
Rând pe rând, alergători la diferite probe au 
trecut linia de sosire, obosiți, plini de noroi 
din cap până în picioare, dar satisfăcuți că 
au reuşit să finalizeze traseul. Unii atleți au 
trecut linia de sosire cu un singur pantof în 
picioare, altora norocul le-a surâs fiindu-le 
găsite pe traseu cheile de la maşină de alți 
alergători. 
Câştigătorul probei de Maraton, Cătălin 
Șorecău spune că ,,Inițial nu ştiam că sunt 
primul, asta până când am ajuns la finish. O 
persoană din fața mea s-a rătăcit la ultima 
coborâre şi am terminat primul din fericire. 
E nevoie de câteva distanțe similare pentru a 
putea participa. Eu alerg şi pe şosea, dar fac 
mai multă alergare montană de mai bine de 
şase ani”.
Ca sfat, pentru cei care doresc să alerge la 
un maraton, Cătălin Șorecău le recomandă 
celor care nu sunt antrenați pentru astfel de 
competiții să nu participe pentru că o să su-
fere foarte mult. ,,E nevoie de antrenament 
specific, abia apoi să te înhămezi la o cursă 
atât de lungă”. 

Respirând aerul puternic de munte, bucu-
rându-mă de lipsa semnalului la telefon am 
avut posibilitatea ca, de pe margine, să ob-
serv un lucru extrem de important în astfel 
de competiții: legăturile de prietenie care se 
leagă între participanți, susținerea pe care 
şi-o oferă reciproc, pentru că până la urmă, 
asta înseamnă sportul: fairplay. 
Echipei Ardeal TV nu le-a fost de ajuns să 
privească alergătorii doar la linia de start, ci 
au ales să fie mai curajoşi şi să alerge alături 
de ei. Care le-a fost reacția la final, vă spun 
chiar ei:
„În urmă cu doi ani am urcat pe Scaunul 
Domnului alături de câțiva prieteni, iar 
atunci am spus că nu mai merg nicioda-
tă, pentru că mi se părea foarte dificil. Am 
învățat pe propria piele că niciodată să nu 
spui niciodată, fiindcă iată că azi am reuşit 
să mai fac acest traseu încă o dată. E total 
diferit față de traseele făcute anterior până 
pe Scaunul Domnului. Și era o adevărată 
blasfemie să nu fii părtaş la acest eveniment, 
să vezi rezultatul eforturilor celor trei orga-
nizatori, Cristian Man, Dan Cotoi şi Sandu 
Biriş, alături de voluntarii care le-au fost de 
mare ajutor. Am pornit pe traseul de cros, 
dar doar ca drumeți, cu gândul că vom ajun-
ge în vârf pe când vor lua startul cei de la 
proba de cros. Calculele nu ne-au ieşit, iar 
competitorii de cros ne-au depăşit cu succes 
pe ultima pantă, care pot spune cu mâna pe 
inimă că a fost cea mai dificilă pe care am 
urcat în viața mea! Dar adrenalina, peisajele 
frumoase şi faptul că întâlneam pe traseu şi 
copii de 5 ani, ne-au determinat să continu-
ăm. Iar acolo sus a fost de vis: organizatorii 
ne aşteptau cu fructe, dulciuri şi apă, sincer, 
nu le-a fost uşor să care în spate totul. Chiar 
mă gândeam că eu mă plâng şi am urcat doar 
cu un rucsac foarte uşor, dar ei au dus până şi 
recipiente din care să te servească ireproşabil 
cu bunătăți, să îți dea energie. Cinste lor! Am 
pornit cu gândul de a face o emisiune Aven-
tură în natură, dar văzând amploarea eveni-
mentului, am filmat material pentru două 
emisiuni, pentru a fi sigură că telespectatorii 
care vor urmări aceste două emisiuni vor fi 
convinşi că la ediția a II-a a Maratonului să 
fie la Start!” a declarat Alexandra Cotoi, mo-
derator Ardeal TV, imediat după ce a ajuns 
la linia de sosire. Cele două emisiuni vor fi 

difuzate la Ardeal TV în data de 30 mai şi 6 
iunie de la ora 16.00.
Organizatorii s-au gândit la toate, inclusiv la 
energia pozitivă a participanților, care erau 
aşteptați la final cu gulyas, apă rece, dar şi un 
masaj de recuperare, făcut de Andrada Bu-
tiurcă, fiziokinetoterapeut, alături de echipa 
ei: „La Maraton Scaunul Domnului am fost 
impresionați să întâlnim oameni deosebiți! 
A fost unul destul de greu pentru cei care 
l-au parcurs şi un test pentru noi, deoare-
ce pe mesele noastre au trecut peste 200 de 
sportivi. Mulțumesc echipei mele şi felicitări 
organizatorilor pentru acest important eve-
niment al județului nostru!”.
Un rol important l-au avut voluntarii, care 
au răspuns pozitiv încă de la prima strigare. 
Am văzut adulți voluntari, dar cei care m-au 
impresionat puternic au fost tinerii elevi vo-
luntari coordonați de profesoarele Emilia 
Moldovan şi Alina Dan, de la Liceele Teh-
nologice „Lucian Blaga” şi „Petru Maior” din 
Reghin. Nu s-au dat în lături de la nimic, unii 
dintre ei chiar au dormit de vineri până sâm-
bătă pe Scaunul Domnului, doar pentru a fi 
siguri că totul e pregătit pentru participanți. 
Priveam în jur şi spre final, am văzut 
cum rând pe rând apar oamenii în roşu, 
salvamontiştii care au urcat pe trasee încă de 
la primele ore ale dimineții. Am surprins un 
moment emoționant: discursul lui Kovacs 
Robert, şef serviciu județean Salvamont 
Salvaspeo Mureş. Le-a mulțumit pentru im-
plicare, pentru participare şi erau cu toții 
împliniți că nu a fost nevoie de intervenția 
lor pentru a transporta persoane rănite. Vă-
zându-i pe salvatori bucuroşi, am ştiut că 
toată lumea a ajuns în siguranță la linia de 
sosire.
Finalul zilei s-a produs pe acordurile muzicii 
lui Vizi Imre, completând seria amintirilor 
construite de participanți la prima ediție a 
evenimentului Maraton Scaunul Domnului. 
Pentru mine, un umil privitor de pe margine 
cu toții sunt câştigători, indiferent de cum 
arată clasamentul. Nu e suficientă rezistența 
fizică, ci străbătând astfel de trasee trebuie să 
dai dovadă de rezistență psihică şi caracter, 
iar pentru asta mă înclin în fața lor. 
foto prima pagină: Adi MOLNAR
foto articol: 
Crina LASZLO, Codruţa ROMANŢA

Am plecat spre Bistra Mureșului la primele ore ale dimineții având ca destinație prima ediție a Maratonului Scaunul Domnului. Pornită cu atât de multă bucurie, fiind primul eveniment de o 
asemenea amploare la care aveam să particip după mult timp, în vremurile actuale, în calitate de privitor la linia de start. Alții, mai curajoși decât mine s-au aventurat într-o urcare spre Scaunul 
Domnului la diferite probe ori în drumeție. 

Codruţa ROMANŢA
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Rep.: Câteva lucruri despre dumneavoas-
tră pentru cei care nu vă cunosc.
S.T.: În primul rând, sper ca realizările pe 
care le voi avea, împreună cu echipa medica-
lă şi tot personalul auxiliar, din cadrul Spita-
lului Municipal Reghin, să devină, în cel mai 
scurt timp, cartea mea de vizită, atât pentru 
cei care mă cunosc, cât şi pentru cei care 
acum îmi aud numele pentru prima dată. 
Sunt Simona Toncean şi în ultimii 20 de ani 
am fost asistent de farmacie, în cadrul farma-
ciilor Elena şi Central din Reghin. În ultimii 
trei ani am fost angajată ca nutriţionist la far-
macia Central. 
Această experiență profesională mi-a plă-
cut foarte mult pentru că mi-a dat ocazia să 
interacționez cu oamenii şi să îi ajut. În toată 
această perioadă, văzând zilnic problemele 
de sănătate cu care se confruntă oamenii, iar 
eu, fiind adepta unui mod de viață sănătos, 
cu o alimentație echilibrată, mi-am dat sea-
ma că aş putea să îi ajut pe cei din jur şi mai 
mult în viitor, dacă mă perfecționez în acest 
domeniu. Citind mult şi experimentând în 
meniul familiei, am înțeles că alimentele pot 
fi un adevărat „medicament” pentru corpul 
nostru, atunci când învățăm să ne hrănim 
sănătos. Mi-am dorit să învăț cât mai multe 
din acest domeniu, aşa că, am decis să urmez 
cursurile Facultății de Medicină din Târgu-
Mureş, specialitatea Nutriție şi Dietetică, stu-
dii pe care le-am absolvit în urmă cu 10 ani. 
Au urmat apoi studiile de masterat în Nutriție 
Clinică şi Comunitară, absolvite tot la UMF 
Târgu-Mureş. Odată cu absolvirea acestui 
masterat, am început să mă documentez, în 
vederea deschiderii unei clinici private de 
nutriție. M-am informat cum funcționează 
ele în străinătate, am vizitat clinici de la noi 
din țară, am citit legislația în domeniu şi am 
început să caut parteneri. Știam că este un 
vis îndrăzneț, care necesită multă implicare, 
multă muncă şi multă cercetare şi că implică 
totodată şi domeniul mananagementului, iar 
pentru a dobândi aceste abilități, am urmat 
studiile de masterat, în domeniul Manage-
mentul Serviciilor de Sănătate, studii pe care 
le-am absolvit în anul 2019, la aceeaşi Uni-
versitate de Medicină, din Târgu-Mureş. 

Rep.: Cum de ați acceptat această provoca-
re? Cu ce gânduri? 
S.T.: În primul rând, doresc să îi mulțumesc 
domnului primar, Márk Endre, pentru în-
crederea pe care mi-a acordat-o prin decizia 
dânsului, care mă onorează şi mă responza-
bilizează, în egală măsură. Am ştiut mereu că 
domeniul medical este „acasă” pentru mine, 
că este locul în care vreau să mă dezvolt, să 
cresc profesional şi să ajut cât de mult pot oa-
menii din jurul meu. Mai concret, în contex-
tul acestei provocări, cum bine ați numit-o, 
să încerc să ajut, fiecare pacient al Spitalului 
Municipal Reghin. Este o provocare căreia 
sunt sigură că o să îi fac față, atâta timp cât 
voi avea echipa spitalului alături de mine. 
Sunt convinsă că vor fi lângă mine, iar în cel 
mai scurt timp, chiar şi cei care încă nu mă 

cunosc, îşi vor da seama că tot ceea ce îmi 
doresc eu, îşi doresc şi dânşii: să muncească 
în condiții demne de experiența lor şi să ofe-
rim împreună cele mai bune servicii medica-
le, pacienților noştri.

Rep.: V-ați schițat un plan managerial pe 
termen mediu și lung? Mai precis care ar fi 
planurile de viitor? 
S.T.: După cum bine ştiți, numirea mea în 
această funcție este foarte proaspătă (mai 
puțin de două saptămâni), aşa că ar fi nerea-
list să vă spun că deja am un plan managerial, 
pe termen mediu şi lung. Însă, săptămâna pe 
care am petrecut-o deja în spital, m-a ajutat 
să înțeleg cum funcționează această unitate şi 
care sunt domeniile în care este nevoie urgen-
tă de intervenție. De exemplu, am avut deja o 
discuție cu unul dintre cei mai mari investi-
tori din Reghin, care se implică mereu, atunci 
când vine vorba de binele comunității şi care, 
ne-a promis că ne va sponsoriza cu suma 
necesară instalării unui lift de persoane, pe 
exteriorul clădirii. Persoanele care cunosc în 
detaliu situația juridică a clădirilor Spitalului 
Municipal, ştiu că doar printr-o sponsoriza-
re, se poate realiza această investiție. Sunt un 
om al faptelor! Cum identific o problemă, în-
cerc să îi găsesc în cel mai scurt timp şi cea 
mai eficientă soluție. Pentru că am o firmă 
privată, pe care o administrez de mai bine 
de 17 ani, cred că experiența managerială 
pe care am acumulat-o în această perioadă, 
mă ajută mult în această direcție. Cel mai 
important lucru pe care l-am învățat în toți 
anii mei de muncă este că nu poți să faci un 
plan realist, pe termen mediu sau lung, fără 
să îi implici şi fără să te consulți cu cei direct 
implicați - în cazul de față, personal medical 
şi toți angajații spitalului. Unul din obiecti-
vele mele pricipale ar fi ca Spitalul Municipal 
„Dr. Eugen Nicoară” din Reghin să redevină 
cea mai bună şi încrezătoare opțiune pentru 
locuitorii din Reghin şi împrejurimi. Știu că 
este un deziderat ambițios, dar sunt convinsă 
că împreună cu întrega echipă a spitalului şi 
cu sprijinul oficilităților locale, îl vom putea 

duce la îndeplinire. Un prim pas spre reali-
zarea acestui deziderat cred că ar fi crearea 
unei „rețele medicale locale”, prin care să 
avem sprijinul medicilor de familie din Re-
ghin în ceea ce priveşte recomandarea dom-
niilor lor către pacienți, pentru medicii din 
cadrul Spitalului Municipal din Reghin şi 
pentru realizarea intervențiilor medicale în 
spitalul nostru. 

Rep.: Care ar fi în opinia dumneavoastră 
punctele tari și punctele slabe ale Spitalu-
lui Municipal? 
S.T.: Medicii şi întreg personalul auxili-
ar sunt de departe PUNCTUL FORTE al 
spitalului. Avem specialişti foarte buni la 
Reghin, care din păcate, nu au notorieta-
te, pentru că munca şi realizările lor nu au 
fost suficient promovate. Știm cu toții că la 
aproape 30 de km de Reghin există un cen-
tru universitar medical, recunoscut în țară. 
La aceeaşi distanță este Spitalul Județean, 
care la fel, este recunoscut în țară şi poate 
din acest motiv, primul nostru impuls este să 

mergem acolo. Tocmai de aceea spuneam că 
avem nevoie ca medicii de familie reghineni, 
să aibă încredere în noi şi să ne recomande 
pacienților lor. Știu că încrederea domniilor 
lor şi a pacienților din comunitatea noastră, 
trebuie recâştigată şi tocmai asta avem de 
gând să facem! După părerea mea, punctul 
cu adevărat slab, este exact faptul că spitalul 
şi tot ce are el de oferit, de la medici extraor-
dinari, la facilități, nu sunt suficient cunos-
cute, iar aceasta este atribuția echipei de ma-
nagement. Câte persoane ştiu, de exemplu, 
că la Reghin, poți să beneficiezi, de  probabil 
cel mai ieftin CT din județ, cu un aparat nou-
nouț, la prețul de 150 de lei (300 de lei, cu 
substanță de contrast), iar cu bilet de trimi-
tere este gratuit, în condițiile în care, în alte 
centre medicale, acest serviciu costă dublu 
sau chiar mai mult? 

Rep.: Dacă ar fi să numiți cea mai mare 
problemă cu care se confruntă spitalul, 
care ar fi aceasta? 
S.T.: Cred cu tărie că pentru a-ți putea 
desfăşura activitatea de medic, în condiții 
optime, într-un spital din România, în anul 
2021, trebuie să fie o normalitate, nu un pri-
vilegiu, inclusiv la Reghin. Sunt mai multe 
probleme, dar partea bună este că toate au 
o rezolvare. Unele pot fi rezolvate imediat, 
iar altele, au nevoie de investiții majore şi de 
timp. Mă voi strădui, ca împreună cu echipa 
mea, să identificăm cele mai presante proble-
me şi să le rezolvăm cât mai repede, iar apoi, 
în ordinea priorităților şi cu sprijinul pe care 
sperăm că îl vom primi de la autoritățile lo-
cale, să dezvoltăm proiecte cât mai mărețe, 
pentru a reuşi împreună, să readucem Spita-
lul Municipal „Dr. Eugen Nicoara” din Re-
ghin, pe un loc fruntaş în serviciile medicale 
din județ.

Manager nou la Spitalul Municipal  ,,Dr. Eugen Nicoară” din Reghin

Începând cu data de 10 mai, Simona Toncean a fost numită manager interimar la Spitalul Municipal ,,Dr. Eugen Nicoară” din Reghin. Cu o experiență de 20 de ani în farmacie și 17 ani de 
experiență managerială, Simona Toncean a preluat această funcție încrezătoare. Despre această numire, cât și despre planurile care privesc unitatea spitalicească aflăm în rândurile de mai jos:

Simona Toncean ,,Medicii și întreg personalul auxiliar sunt 
punctul forte al spitalului” Codruţa ROMANŢA
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Reporter: Cum te-ai gândit să te apuci de o 
astfel de afacere?
Nicoleta Moisin: A trecut aproape un an de 
când am început să fac primele produse rea-
lizate doar din ingrediente naturale. Dragos-
tea pentru natural şi frumos mă determină 
să citesc foarte mult. Citind cartea „Jurnalul 
femeii de succes”, am constatat faptul că este 
foarte important ce aplicăm pe piele şi felul 
în care ştim să ne îngrijim. Astfel, căutând 
un mod plăcut şi util de a-mi petrece timpul 
liber am descoperit frumuseţea săpunului 
natural, amintindu-mi că am primit un astfel 
de săpun la o nuntă cu mult timp în urmă 
de la o prietenă. Îi sunt recunoscătoare de-
oarece ea mi-a oferit şi îndrumările necesare 
pentru a face primul săpun natural. 

Rep.: Cum a fost începutul? Te-ai docu-
mentat mult inainte? Eșecuri de început? 
Primul produs făcut de tine?
N.M.: Începutul a fost unul promiţător. La 
ȋndemnul prietenei mele am început să caut 
informaţii pe internet, dar şi în cărţi desti-
nate artei de a face produse naturale. Primul 
produs realizat a fost săpunul de lăcrămioare. 
Au fost şi alte reţete pe care le-am încercat şi 
chiar dacă nu mi-au ieşit cum doream, expe-
rimentând am reuşit în cele din urmă să-mi 
realizez propriile reţete în ,,SoapCalc”, cu un 

calculator care măsoară cantitatea necesară 
de unturi, uleiuri şi alte ingrediente pe care 
dorim să le folosim în realizarea săpunului 
natural.

Rep.: Care sunt produsele pe care le pro-
duci?
N.M.: În special săpunul. Pe lângă acesta 
obişnuiesc să fac şi alte produse precum: bal-
samul de buze, bombe de baie efervescente, 
creme, lumânări din ceară naturală, odori-
zante ceramice şi multe alte produse de în-
grijire corporală. 

Rep.: Care sunt ingredientele de bază?
N.M.: Ingredientele de bază cuprind unturi 
şi uleiuri vegetale precum cel de cocos, pal-
mier, shea, cacao, mango, uleiul de migdale, 
ricin, avocado, rapiţă şi uleiul de măsline, 
în care obişnuiesc să pun la macerat diferite 
plante medicinale, cum ar fi: teiul, muşeţelul, 
lavanda, cătina, gălbenelele, roiniţa, rozma-
rinul, salvia, coada şoricelului sau sunătoa-
rea. La acestea se adaugă uleiurile esenţiale 
pure folosite pentru obţinerea mirosului. 
La toate acestea mai adaug şi sucul natural 
din diferite legume sau infuziile din plante. 
Culoarea este dată de pigmenţi naturali sau 
argilă.

Rep.: Care e procesul prin care trece un să-
pun, de exemplu, până să poată fi folosit? 
Spuneai că are nevoie de câteva săptămâni 
de uscare?
N.M.: Pentru ca săpunul să fie blând cu pie-
lea este nevoie de o perioadă în care să fie 
ţinut într-un loc uscat şi bine aerisit timp de 
cel puţin 3 sau 4 săptămâni. După această pe-
rioadă poate fi folosit. Cu cât stă mai mult cu 
atât mai bine.

Rep.: Cum au primit clienții produsele ofe-
rite de tine? 
N.M.: Cu entuziasm. Mulţi dintre ei au văzut 
pentru prima dată un săpun natural în timp 
ce alţii cunoşteau deja beneficiile pe care 
acesta le are asupra pielii. Reacţiile pozitive, 
primite din partea celor dragi, m-au încura-
jat să dezvolt în continuare această pasiune. 

Rep.: Prin ce se deosebesc produsele  tale 
de altele?
N.M.: Produsele se deosebesc de altele prin 
faptul că toate sunt realizate manual şi doar 
din ingrediente naturale de calitate. 

Rep.: Care este cel mai important pas în 
procesul de producție?
N.M.: Săpunul este realizat prin metoda „la 
rece”, adică uleiurile şi untul se topesc la tem-

peratură mică astfel încât să-şi păstreze toate 
proprietăţile.

Rep.: Sunt produse potrivite pentru orice 
tip de ten? 
N.M.: În mare parte sunt produse potrivite 
oricărui tip de ten, dar totul depinde de in-
gredietele folosite şi de reţetă.

Rep.: De unde faci rost de ingrediente? Le 
procuri greu?
N.M.: Ingredientele sunt achiziţionate din 
diferite locuri destinate producătorilor de 
săpun, acestea fiind cumpărate cu încredere. 

Rep.: La bază ești cadru didactic... Este 
pentru tine un mod de relaxare/terapie re-
alizarea acestor produse?
N.M.: Da. Chiar dacă cea mai mare parte din 
timp este dedicată profesiei de cadru didac-
tic. Este o profesie pe care o practic cu drag 
de câţiva ani, dar profit de puţinele momente 
de libertate pentru a petrece mai mult timp 
cu mine. De cele mai multe ori simţim ne-
voia să ne deconectăm de la ceea ce înseam-
nă rutină zilnică şi să ne îndreptăm atenţia 
asupra lucrurilor care ne plac şi ne dezvoltă 
sentimentul de dragoste pentru frumos. 
Pe Nicoleta o găsiți pe facebook, pe pagina 
L&N Nickole’s store

5EVENIMENT

Săpunuri din ingrediente naturale realizate de o tânără din Toaca 
Pe Nicoleta Moisin am descoperit-o la prima ediție a Târgului Producătorilor Locali din Reghin. M-a atras spre standul ei multitudinea de culori și modele, dar și mirosul atât de plăcut al săpu-
nurilor și al produselor de îngrijire corporală realizate din ingrediente naturale.

La Reghin s-a deschis primul magazin cu produse locale 

Un vis devenit realitate

Dar nu s-a oprit aici pentru că visul ei a fost 
de a deschide un magazin prin care să dea 
posibilitatea producătorilor şi artizanilor de 
a-şi vinde şi promova produsele într-un sin-
gur loc.
Dorința Adelinei Țăvîrlău de a deschide un 
spațiu unde reghinenii să găsească o gamă 
diversificată de produse a prins contur. ,,De 
mult timp îmi doream să deschid acest ma-
gazin, a durat mult pregătirea spațiului, gă-
sirea celor mai buni furnizori, toate actele 
necesare, dar încet şi cu multă răbdare am 
reuşit să pregătesc toate cele necesare”  spune 
Adelina Țăvîrlău.
Începând din data de 17 mai, pe strada 
Călăraşilor din Reghin avem un magazin 
unde putem găsi produse locale, de la acce-
sorii şi decorațiuni lucrate manual până la 
preparate tradiționale româneşti, vinuri de 
calitate, cosmetice naturale şi multe altele. 
,,Ne dorim să promovăm produse româneşti, 

locale, preparate cu migală, respectând re-
ţete tradiţionale. Misiunea acestui magazin 
este orientată spre nevoia cumpărătorului 
de a consuma produse tradiţionale româ-
neşti, fără conservanţi, fără E-uri, realizate 
artizanal şi nevoia de a regăsi, în contextual 
actual, simplitatea gusturilor şi aromelor de 
altădată. Produsele handmade au ceva speci-
al. Sunt unicat, create cu dragoste, sunt pie-
se deosebite rezultate din ideile şi conceptul 
unor artizani talentaţi. Se găsesc în cantitate 
limitată şi dacă ai achiziţionat un astfel de 
produs, cu siguranţă nu îl vei mai găsi altun-
deva” precizează Adelina Țăvîrlău.

În urmă cu mai bine de șase ani, Adelina Țăvîrlău a început să realizeze tablouri personalizate pentru bebeluși, urmând ca apoi să introducă în povestea proiectului ,,Cu drag” fetrul, din care 
realizează și astăzi cărți senzoriale și nu numai.

Codruţa ROMANŢA
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Rep.: Cum și-a pus amprenta pandemia 
asupra celor mici? 
A.F.: Din păcate, amprenta pandemiei de 
acum începe să se vadă asupra copiilor şi 
a adolescenților, lipsa de comunicare, de 
interacțiune, de joacă, de ieşire în mediu, 
de explorare are un efect negativ asupra 
copiilor. Această frică se observă că a lăsat 
urme în dezvoltarea copiilor. Sunt mult mai 
introvertiți, le este frică să interacționeze cu 
persoanele din jur, se observă că nici dezvol-
tarea lor din punct de vedere cognitiv nu este 
la fel neavând atât de multe experiențe şi de 
interacțiune. Lipsa grădiniței şi a şcolii se ob-
servă cel mai mult şi faptul că nu au mai avut 
parte de interacțiune cu copii de vârsta lor şi 
de o educație funcțională.

Rep.: Încă trăim vremuri în care a face te-
rapie înseamnă rușine față de cei din jur... 
Având în vedere acest aspect, cum e privită 
prezența copilului la psiholog?
A.F.: Din păcate, încă oamenii nu sunt aşa 
deschişi când vine vorba de psiholog şi con-
fundă încă partea de psiholog doar cu proble-
me grave psihice. Multă lume încă depăşeşte 
greu această barieră şi se gândeşte ce spun 
vecinii, ce spune familia. De multe ori mai 
este situația când unul dintre părinți nu este 
de acord şi consideră că sunt prea alintați sau 
încă nu este momentul ca ei să facă anumi-
te lucruri. Părinții preferă să aştepte şi din 
păcate acest lucru îngreunează procesul de 
recuperare. 

Rep.: Putem vorbi de depresie la copiii 
mici?
A.F.: Mai ales după această perioadă apar 
semne de episoade depresive la copilaşi 
însoțite de anxietate. Sunt câteva semne care 
trebuie urmărite şi pot indica faptul că e ne-
voie de evaluarea unui specialist (psihiatru, 
psiholog clinician):
- stări de tristețe profundă, apatie şi retrage-
re socială; lipsa dorinței de a comunica, lip-
sa bucuriei de a se juca şi a explora, lipsa de 
energie şi de interes pentru activitățile care 
îi plăceau, crize de afect şi chiar agresivitate, 
sensibilitate exagerată şi toleranța la frustrare 
extrem de scăzută; copilul pare să plângă din 
orice, modificări ale pattern-ului de somn şi 
alimentar, cu efect asupra greutății corpora-
le, dureri de cap sau de burtă, îmbolnăviri 
frecvente, modificări ale nivelului de acti-
vitate, copilul devenind fie foarte agitat, fie 
foarte liniştit, schimbări bruşte de dispoziție, 
iritabilitate şi nervozitate, regres în dezvolta-
re (ex: copilul face din nou pe el nevoile sau 
se întoarce la obiceiuri pe care le avea când 
era mai mic)
- frici exagerate, care îl fac să fie dependent 
de prezența unui adult (spre exemplu, copilul 
„se agață” de un adult şi vrea să stea cuibă-
rit în brațele acestuia, într-o stare de apatie). 
Toate aceste semne trebuie să fie prezente 
constant, de mai mult de două săptămâni şi 
să afecteze semnificativ viața copilului şi în 
acelaşi timp şi a familiei. 

Rep.: Pentru ce tipuri de situații vin copiii 
la psiholog? 

A. F.: În timpul pandemiei, copii au devenit 
anxioşi şi tot mai mulți se confruntă cu acest 
lucru, nu mai vor să se despartă de părinți, 
de mediul familiar, le este frică de tot ce este 
nou, de experiențe noi etc. Apar probleme 
comportamentale cum ar fi agresivitate, 
opoziție, furie dificil de controlat, exprima-
tă prin plâns insistent, țipete şi agitație fizi-
că. De multe ori se observă aceste lucruri la 
grădiniță, şcoală sau în mediul social. 
Mulți  părinți se confruntă cu neatenție, hi-
peractivitate sau impulsivitate la copilaşii 
mai mici şi ADHD. Pentru copilaşi mai mari, 
aceste lucruri le influențează viața atât acasă, 
cât şi la şcoală sau grădiniță, de multe ori fi-
ind însoțite şi de probleme comportamenta-
le. Primele semne când trebuie să apelați la 
specialist sunt următoarele: se concentrează 
greu la activități, este neatent, face greşeli, 
pare că nu ascultă ceea ce i se spune, este în 
continuă mişcare, vorbeşte neîntrerupt, este 
impulsiv, deranjează colegii, întrerupe me-
reu activitatea.
Pentru logopedie, când copilaşul nu vorbeşte 
deloc sau vorbeşte foarte puțin, este necesară 
stimularea verbală încă de la vârstă mică şi 
corectarea vorbirii pentru copilaşii care în-
tâmpină această dificultate. Este foarte im-
portant să nu lăsați timpul să treacă pentru 
că va fi mai grea corectarea vorbirii, fiind 
multe automatisme şi obişnuința pronunțării 
în acel mod greşit. 
Nu reuşeşte să-şi însuşească scrisul, cititul 
şi abilitățile de calcul sau după o perioa-
dă de timp ei scriu cu greşeli şi nu înțelege 
diferența dintre unele sunete. Disgrafia este 
o tulburare neurologică care afectează scri-
sul. Un copil cu disgrafie va avea un scris 
dezordonat şi incorect, cuvinte scrise greşit, 
chiar dacă un adult i-a precizat cum se scrie 
corect, va scrie literele cu spații între ele şi 
cu mărimi diferite de un scris calificat drept 
normal. 

Rep.: Care e vârsta de la care se poate duce 
un copil la terapie?
A.F.: Este foarte important ca fiecare părinte 
când observă unele semne la copil să apeleze 
la specialist, când observă o întârziere care 
nu este conform vârstei cronologice, că are 
o dezvoltare care îi pune unele semne de în-
trebare.

Cei mai mici copilaşi care au intrat în terapie 
au avut vârsta de 1 an şi 8 luni, dar de la vâr-
sta de 2 ani se pot face evaluări şi interveni 
terapeutic. Cele mai mari rezultate le avem 
cu copilaşii care vin de la vârstă mică, deşi 
este mai grea intervenția terapeutică, rezulta-
tele sunt mai vizibile în timp. Dar acest lucru 
este diferit în funcție de fiecare diagnostic şi  
fiecare copilaş în parte. 

Rep.: Se lucrează doar cu copilul ori parti-
cipă și unul dintre părinți la terapie?
A.F.: Depinde de intervenția terapeutică, 
mai ales la începutul terapiei este indicat să 
participe şi părintele până când copilul o să 
prindă încredere în terapeut. Dar cel mai 
important lucru este comunicarea între tera-
peut şi părinte. Cea mai importantă parte în 
acest proces este  participarea părinților, să 
pună munca terapeutului în practică şi acasă.  
Noi stăm poate o oră sau două cu copilaşul, 
părintele este 24/24 cu copilaşul, de aceea el 
are un rol foarte important.
Avem întâlniri şi separat cu părinții, în care 
facem un plan personalizat pentru acasă, in-
tră şi în terapie unde vede practic cum să lu-
creze şi cum trebuie să procedeze în diferite 
situații.  

Rep.: Se întâmplă ca după câteva ședințe cu 
copilul, să fie necesară terapia de familie?
A.F.: Da. De cele mai multe ori este necesară 
terapie de familie, pentru un copilaş echili-
brat şi cu rezultate bune. În unele cazuri se 
observă că unele probleme apar din cauza 
mediului familial şi probabil părinții/buni-
cii nu îşi dau seama.  Este foarte importantă 
stabilirea unei relații între copil şi familie, 
conştientizarea problemelor şi modul de a-l 
ajuta cât mai mult. 

Rep.: Când ajung copiii la psiholog? Con-
cret, vin doar în urma unei probleme/eve-
niment care l-a marcat pe cel mic, iar  pă-
rintii nu reușesc sa gestioneze situația, ori 
vin chiar și atunci când părintele realizează 
că cel mic are nevoie de mai multă încrede-
re în sine?
A.F.: De cele mai multe ori se ajunge la psi-
holog în urma unui eveniment marcant atât 
pentru părinți cât şi pentru copii sau când 
părinții se simt depăşiți de situație şi nu 

mai ştiu cum să o gestioneze. Foarte puțini 
părinți vin cu copilul pe motiv că acesta nu 
are încredere în el. Pe partea de încredere  
vin mai mult adolescenții deoarece acest lu-
cru le afectează viața socială. 

Rep.: Ce facem cu gestionarea furiei la co-
pii? Mai ales la cei de grădiniță și clasele 
primare?  Unde greșesc părinții?
A.F.: În primul rând trebuie să fie gestiona-
tă cu calm, ceea ce este de multe ori cel mai 
greu, dar copiii învață din stimul-reacție. Ca 
părinți avem intenția când greşeşte ceva să îl 
certăm, să ridicăm tonul, lucruri care în acel 
moment înrăutățesc situația. Când de fapt 
ar trebui explicat cum se poate rezolva acea 
situație sau cum trebuie să facă data viitoare, 
de ce este greşit că a procedat aşa. 
Când face un lucru bun de multe ori trecem 
cu vederea fără să-i acordăm la fel de multă 
atenție, față de momentul când el a greşit. 
Dar pentru situații mai greu de gestionat, 
acel comportament poate să ascundă multe 
lucruri şi de aceea  trebuie apelat la un spe-
cialist pentru a trece la rezolvarea problemei 
din interior, nu doar la suprafață, deoarece 
atunci când va ajunge adult, aceste traume 
nerezolvate pot să îi afecteze viața. 

Rep.: Copii mici, probleme mici! Copii 
mari, probleme mari? 
A.F.: Da, sunt foarte adevărate aceste vorbe. 
Deşi credem că este mic şi nu avem aşa mul-
te probleme, viața şi dezvoltarea lor ne arată 
că într-adevăr la toate vârstele sunt proble-
me. Când sunt mici nu înțeleg multe lucruri 
şi fac diferite situații dificile şi nelalocul 
lor, când sunt mari din cauza anturajului, a 
aşteptărilor şi toată schimbarea din viața lor 
apar alte probleme, care ne pun în dificultate. 
Nu am putea compara în ce situație este mai 
greu deoarece fiecare etapă a vârstei vine la 
pachet cu anumite probleme dacă nu se ştiu 
rezolva şi gestiona din timp şi la fel de difi-
cile pot fi problemele celor mici cum pot fi 
şi la cei mari. Ce este cel mai important este 
relația părinte - copil şi un echilibru în relația 
dintre voi, să fie încredere, respect şi să nu fie 
judecați, indiferent cât de ciudate sau nelalo-
cul lor ni se par acele lucruri. Fiți alături de ei 
şi ajutați-i să devină adulți funcționali. 

Rep.: Putem spune că părinții au prea mul-
te așteptări de la copiii lor?
A.F.: Unii da, unii nu. Este o nouă modă în care 
copiii  nu mai au aşa multe responsabilități 
şi nu mai avem aşteptări de la ei de la vâr-
stă  mică, considerând că  aceştia trebuie să 
aibă o viață diferită de a noastră. Din păcate, 
îi învață că totul li se cuvine, că nu au nici 
o responsabilitate şi primesc mult din ce îşi 
doresc.  Există şi partea de comparație cu 
alți copii, dorindu-ne ca el să facă mai multe, 
să ştie mai multe. Sunt situații şi când copi-
ii sunt comparați cu noi, gândindu-ne cum 
am fost noi în trecut. Toate aceste compor-
tamente din partea părințiilor nu fac decât 
să scadă încrederea copilului în el şi la un 
mic refuz sau o situație dificilă, copilul să nu 
reuşească să gestioneze anumite situații. 
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Rolul psihologului în viaţa copilului 
În ultimul timp, mai ales după această perioadă când din pricina pandemiei copiii au stat mai mult pe acasă, fără a interacționa prea mult cu alți copii de vârsta lor, aceste lucruri au pus o 
amprentă asupra lor. Din acest motiv am stat de vorbă cu psihologul Alina Farkaș, care ne vorbește în interviul de astăzi despe importanța interacțiunii în rândul copiilor, dar și despre prezența 
acestora în cabinetul psihologului.

Codruţa ROMANŢA



NR 166

Elevii vor învăța gratuit limba chineză, la Liceul Tehnologic 
,,Lucian Blaga”

9EDUCAŢIE

Codruţa ROMANŢA

Maia Şerdean cântă la pian pentru bucuria și mângâierea 
oamenilor

,,De mică mi-a plăcut foarte mult muzica şi 
nu neapărat să ascult, ci să şi cânt. Prima în-
tâlnire cu pianul a fost la Biserică, unde am 
început să şi cânt într-un cor de copii numit 
,,Floare de colț”. Apoi, împreună cu părinții, 
am hotărât să mă înscriu la Școala de Muzi-
că din Reghin unde se intră prin examen şi 
unde erau în jur de 55 de elevi şi 14 locuri. 
La început am fost puțin dezamăgiți pentru 
că în familia noastră nimeni nu ştia mai ni-
mic despre bazele muzicii, dar m-am lăsat 
în voia lui Dumnezeu şi am intrat cu 9,70. 
A fost o mare bucurie pentru mine. Odată 
intrată, am ales pianul pentru că îmi plăceau 

foarte mult sunetele pe care le scotea, dar e 
şi o moştenire de la tatăl meu, căruia îi place 
foarte mult acest instrument, dar la care nu 
a avut ocazia să învețe să cânte” spune Maia 
Șerdean.  
Începutul nu a fost uşor pentru micuța Maia 
care spune că „de multe ori am vărsat lacrimi 
şi am fost dezamăgită pentru că greşeam şi 
nu reuşeam să cânt cum trebuie”. Dar cu toa-
te acestea, ambiția şi dorința de a învăța tai-
nele acestui instrument au făcut-o să meargă 
mai departe. ,,Cântând, mă simt liniştită şi 
sunt fericită că pot să aduc bucurie şi celor 
ce mă ascultă. Îmi doresc să cânt spre slava 

lui Dumnezeu, pentru bucuria şi mângâierea 
oamenilor” mărturiseşte Maia Șerdean.  
Pentru a putea participa la orele de studiu, 
face naveta de două ori pe săptămână până 
la Reghin, lunea având ora de practică, iar 
miercurea o oră de practică şi două de teo-
rie. Aici, la Școala de Muzică de la Reghin, 
studiază pianul sub îndrumarea profesorului 
Maria Tilinca. ,,Doamna profesoară este o 
ființă dragă mie, căreia vreau să-i mulțumesc 
pentru răbdarea şi dragostea cu care mă aju-
tă să învăț. Naveta e foarte obositoare având 
în vedere că înainte de masă sunt la şcoală” 
spune Maia Șerdean.  
În timpul liber, atunci când nu studiază, Ma-
iei îi place să se plimbe alături de părinți în 
natură, cu bicicleta, să se joace, să cânte şi 
chiar să colecționeze diferite pietre intere-
sante. ,,Familia este locul în care bucuria mea 
este deplină, mami şi tati sunt prietenii mei 
cei mai buni, pe care îi iubesc foarte mult!” 
subliniază Maia. La şcoală se descurcă foarte 
bine, având ca materii preferate matematica, 
desenul şi evident muzica.
Maia ştie că pentru a deveni un bun pianist, 
pe lângă talent e nevoie de multă muncă, dar 
consideră că ,,în primul rând trebuie să-ți 
placă, să fii ambițios, e nevoie de foarte multă 
muncă şi să nu te dai bătut. Acum am acasă o 
pianină şi sunt foarte bucuroasă de asta pen-
tru că la început îmi era foarte greu, repetând 
doar la şcoală.”
Maia a participat până în prezent la două 
concursuri: Festivalul Concurs Internațional 
,,Primăvara Talentelor” şi concursul ,,Giroc 
Music Art”, la ambele reuşind să obțină pre-

miul I.  
Aceste premii înseamnă foarte mult pentru 
Maia Șerdean, care spune că ,,pe lângă faptul 
că sunt foarte bucuroasă, aceste premii sunt 
o încurajare şi îmi dovedesc că merită efortul 
şi munca depusă. Îi mulțumesc lui Dumne-
zeu şi părinților mei pentru că îmi sunt ală-
turi!”.

Maia Șerdean are opt ani, este elevă în clasa a II-a la Școala Primară din Larga, comuna Gurghiu. La vârsta ei are o mare pasiune pentru pian, un instrument pe care a început să îl studieze în 
urmă cu doi ani și pe care l-a descoperit mergând la biserică. 

Rep.: Cum s-a născut ideea de colaborare cu Ambasada 
Chineză în România?
Iringo Reichenberger: În cadrul Liceului Tehnologic „Luci-
an Blaga” am dorit să aducem o noutate din anul şcolar 2021-
2022. Am analizat cerințele pieței de muncă, atât în țară cât 
şi pe plan mondial. Rezultatul a fost că în țările dezvoltate 
economic,  este un mare avantaj să cunoşti limba chineză, 
chiar se cere cunoaşterea limbii  la firmele poziționate în top. 
Putem să observăm că şi în România, chiar în Reghin, acest 
„trend” este vizibil. 
Când ne-am decis să introducem, în cadrul liceului ore de 
chineză, cea mai logică decizie a fost să iau legătura cu Am-
basada Chineză. Au fost extrem de receptivi şi deschişi în a 
ne susține în această decizie, am şi semnat contractul de co-
laborare în scurt timp.

Rep.: Învățarea limbii chineze presupun că se face prin in-
termediul limbii engleze, iar asta îi ajută pe elevi să exerse-
ze și engleza în același timp. Cine o să predea orele? 
I.R.: Într-adevăr. Elevii noştri vor lua parte la cursuri de cul-
tură şi civilizație chineză, gratuit. Deoarece dorim ca ei să îşi 
perfecționeze limba engleză în perioada orelor de chineză, 
aceste ore vor fi un  avantaj în plus liceenilor noştri.
Este important de menționat că profesorii sunt din China, 
dar locuiesc în țară pe perioada desfăşurării cursurilor.
Elevii şi profesorii, implicați în acest curs au posibilitarea de 
a lua parte la Școala de vară din China. Dacă doresc, pot să 
participe la testul HSK, un test internațional de competență 
lingvistică pentru limba chineză. Alte activități planificate pe 
parcursul anului sunt Festivalul ceaiului chinezesc, Festivalul 
primăverii şi chiar concursuri.

Rep.: De ce e recomandat ca elevii să învețe chineza? Care 
sunt avantajele?
I.R.: Limba chineză este cea mai vorbită limbă din lume, este 
pe primul loc la numărul cetățenilor care vorbesc această 
limbă. Cum am amintit, deja multe firme cer cunoaşterea 
limbii chineze la angajare. Nu este întâmplător că fonda-
torul unei rețele sociale pe care o folosim şi noi zilnic, deşi 

este cetățean american, vorbeşte fluent chineza. Altfel arată 
CV-ul tău când mergi la interviu de angajare şi apare că ai 
cunoştințe de bază a limbii chineze. 
Un alt avantaj este că avem posibilitatea de a cunoaşte o nouă 
cultură, de a ne dezvolta abilitățile artistice, de a realiza pri-
etenii noi din culturi diferite şi de a fi mândri de noi că am 
pornit pe un drum încă neexplorat prin zona noastră.

Rep.: Vor fi cursuri opționale la care se vor înscrie elevii 
doritori? 
I.R.: Da, cursurile vor fi opționale. Locurile sunt limitate, dar 
cei doritori din şcoala nostră sunt aşteptați cu mult drag.

Rep.: La nivel de Reghin sunteți primul liceul care va avea 
ore de chineză? Cum credeți că vor primi elevii aceste ore? 
I.R.: Da, Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” este primul liceu 
din Reghin care va avea GRATUIT ore de limba chineză. Îna-
inte de a lua această decizie de a organiza ore de chineză, am 
tatonat nevoile elevilor noştri. Au fost entuziasmați, surprinşi 
de această posibilitate şi cu interes aşteaptă începerea orelor.
În viitor, dorim să extindem colaborarea cu alte ambasade. 
Intenționăm să intregrăm şi alte limbi care au o influență 
economică puternică pe plan mondial şi sunt solicitați de  
elevii noştri.

Începând din anul școlar 2021 – 2022, la Liceul Tehnologic ,,Lucian Blaga” din Reghin, elevii vor putea învăța limba chineză, asta datorită unei colaborări între instituția de învățământ și Am-
basada Chineză în România. Despre această colaborare și cum se vor desfășura cursurile am stat de vorbă cu Iringo Reichenberger, profesor coordonator.
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Evenimentul a fost organizat de Uniunea 
Chinologică Royal – UchR având ca par-
tener Primăria Comunei Ibăneşti, în ca-
drul căreia organizatorii au pregătit pentru 
participanți patru ringuri de arbitraj, fiind 
înscrise peste 40 de rase de câini la diferite 
clase expoziționale. 
,,Ideea organizării acestui eveniment 
mi-o atribui, iar alături de colegul meu, 
preşedintele UchR, Radu Tudor, căruia i-am 
sugerat în urmă cu ceva ani această locație 
care depăşeşte toate locurile pe unde am 
umblat noi, am reuşit. Colegul a fost rezervat 
până în momentul în care l-am adus aici anul 
trecut, fiind impresionat de frumusețea lo-
cului. Am luat legătura cu domnul primar al 

comunei Ibăneşti şi uite că am reuşit să adu-
cem aici, pe acest platou Fâncel crescători de 
câini din toată România, care sunt încântați 
de frumusețea locului, de organizare” spune 
Tudor Toma Someşan, unul dintre organiza-
torii evenimentului şi arbitru UchR.
Printre vizitatorii expoziției s-a numărat şi 
primarul Dan Vasile Dumitru, un iubitor 
de câini „E o premieră, o noutate şi cred că 
pentru cei care au participat astăzi aici e un 
mare prilej să mai iasă din casă după această 
pandemie. Le-am oferit locația, infrastructu-
ra de aici. Ne bucurăm că vremea a ținut cu 
noi. Am văzut un câine din rasa Tibetan care 
m-a impresionat prin frumusețea lui. Am şi 
eu doi câini acasă, o vişlă ungurească de vâ-

nătoare şi unul din rasă comună”. 
Pentru Bogdan Todoran pasiunea pentru 
animale, în special pentru câini, o are încă 
din copilărie. A venit la expoziție însoțit de 
Muro, un câine din rasa Rottweiler.
„Totul a început când tatăl meu a adus acasă 
un câine ca acesta din rasa Rottweiler. După 
părerea mea este cel mai echilibrat câine din 
punct de vedere al familiei şi al temperamen-
tului. Este foarte grijuliu cu familia şi pro-
tectiv. Am avut acea femelă timp de trei ani 
după care am adus un frate de-al ei şi timp 
de opt ani am avut, pot să spun, o pereche. O 
perioadă am rămas fără câini, iar de 11 luni 
mi-am luat un cățel din aceeaşi rasă. Nu e un 
câine cu pedigree. L-am adus aici să văd dacă 

se încadrează în standard. A intrat în ring, a 
fost arbitrat pentru a primi certificat de tipi-
citate”.
,,Am avut o competiție şi expoziție foarte 
frumoasă şi reuşită, începând de la vreme 
care este prielnică. Am avut foarte mulți 
crescători cu câini frumoşi, de calitate, curați 
şi mulți campioni. Foarte mulți câini înscrişi” 
spune Tudor Toma Someşan. 

Expoziția chinologică de la Fâncel un adevărat succes 
La mijlocul lunii mai, mai precis sâmbătă, 15 mai, Platoul Fâncel din comuna Ibănești a fost gazda expoziției canine, prima de acest fel organizată în zonă, cu participarea a peste 120 de cres-
cători de câini de rasă.
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05.05.2021
Începere proiect

SC DEMARAJ TRANS SRL anunță lansarea proiectului cu titlul ” Granturi pentru capital de lucru acordate IMM urilor” proiect  nr. RUE 
9080 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr. 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Ener-
giei şi Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 05.05.2021 

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea SC DEMARAJ TRANS SRL.
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: 
-menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni,

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

Valoarea proiectului este de 714 349,93 (valoarea totală) din care : 621 173.85 lei grant şi 93 176,08 lei cofinanțare.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Persoană de contact:
PALKO IOAN
Tel: 0745328929
Fax: 0265512580
Email: demaraj@yahoo.com

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
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 Alexandra Cotoi
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 Cezara Ştefan
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e-mail: glasulvailor@yahoo.com
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Şcoala Încrederii la Petelea 
54 de şcoli şi grădinițe de stat din România 
au sărbătorit în data de 13 mai Ziua Încrede-
rii, acțiunea având la bază rezultatele reieşite 
din „Cercetarea şi cultivarea încrederii în 
şcolile din România”. Procesul numit „Școala 
Încrederii” vizează schimbarea relaţiilor din-
tre elevi, profesori şi părinţi din neîncredere 
în încredere, din critică în acceptare con-
structivă, din dependenţă în autonomie.
„Imaginați-vă o şcoală cu copii zâmbitori, 
plini de încredere, care-şi fac auzită vocea 
şi-şi urmează visele. Imaginați-vă o şcoală 
cu profesori încrezători, care conştientizează 
nevoia de validare şi apreciere a copiilor. 
Imaginați-vă că fiecare şcoală din România 
poate deveni o comunitate a bunăstării şi 
bucuriei”. „Școala Încrederii” este un proiect 
implementat de Wellbeing Institute şi Mind 
Education în parteneriat cu Transylvania 
College şi Școala pentru Cuplu. 
Astfel, ziua de 13 mai, a fost desemnată Zi a 
Încrederii, o zi în care şcolile din țară înscri-
se în program au desfăşurat diferite activități. 
Printre acestea se numără şi Școala Gimna-
zială din Petelea. „Școala Gimnazială din 
Petelea face parte din proiectul transformării 
şcolilor din România, proiectul încrederii, în 
care am început din acest an să scriem alt-
ceva în povestea şcolii noastre. Să construim 
încrederea de care avem nevoie toți, elevi, 
părinți, profesori. Prin activitățile pe care le 
desfăşurăm în şcoală ne dorim să creştem 

această încredere de la zi la zi, de la an la an 
pentru că procesul nu este unul rapid, ci este 
unul de durată. Proiectul de transformare 
se doreşte a se desfăşura pe o perioadă de 
cinci ani. Fiind aproape de sfârşitul anului 
şcolar, Transylvania College de la Cluj, şcoala 
mama, cea care a inițiat acest proiect, a pro-
pus o zi a încrederii pe care am sărbătorit-o 
şi noi. Bucuria nu am simțit-o doar în această 
zi, ci şi în zilele dinainte, când ne-am pregătit 
în mod special” a declarat Carmen Nicoară, 

directorul Școlii Gimnaziale din Petelea. 
La Petelea „Ziua Încrederii” a fost sărbători-
tă prin activități deosebite, prin intermediul 
cărora copiii s-au simțit fericiți, elevii fiind 
implicați în acestea alături de profesori.
,,În data de 13 mai s-au realizat la fiecare oră 
activități având ca temă încrederea, au rea-
lizat postere în urma discuțiilor pe care le-
au avut, cărți ale încrederii, au vizionat filme 
tematice, au citit lecturi care aveau ca bază 
încrederea, am realizat şi o trupă de dans 

care a făcut un mic spectacol în curte. Am 
rămas plăcut surprinsă de starea de bine a 
tuturor pentru că i-am văzut zâmbind şi cu o 
altă atitudine față de cea de dinainte. De fapt 
ideea proiectului aceast este: de a aduce o 
stare de bine în şcoală. Sperăm ca încet, încet 
să creştem tot mai mult” a precizat Carmen 
Nicoară, directorul Școlii Gimnaziale din 
Petelea. 
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