
singurul ziar lunar din Reghin distribuit gratuit în 2000 de exemplare

Giorgiana Nițui ,,Ador să descopăr diferite 
culturi, să întâlnesc oameni și să văd viața 

din perspective multiple”

Școala Gimnazială „Florea Bogdan” și 
strada Apalinei din Reghin vor fi reabili-

tate cu fonduri europene
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Pentru că nouă ne pasă
GLASUL VĂILOR

Gabriel Toncean ales președintele PNL 
Reghin pentru următorii patru ani

Pubele pentru colectarea selectivă a 
deșeurilor, la Reghin
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Egiptul, în prim-plan, la Festivalul Roman de la Călugăreni
Cel mai mare festival de reconstituire a istoriei 
antice din Estul Transilvaniei se va desfășura 
anul acesta sâmbătă, 7 august, la Călugăreni, 
în județul Mureș, accesul fiind gratuit. 
Ajuns la ediția a IX-a, Festivalul 9R își pro-
pune ca în acest an să aducă în atenția vizi-
tatorilor aspecte ce țin de lumea mirifică a 
Egiptului din perioada romană, pornind de 
la statuia lui Iupiter Ammon descoperită la 
Călugăreni care va fi expusă doar cu ocazia 
festivalului.
Programul se va desfășura în patru spații 
principale din Călugăreni, și anume: Tea-
trul Șură, Parcul Arheologic, Pavilioanele 
expoziționale Time Box, Biserica fostei Mă-
năstiri Franciscane de la Călugăreni.
Din programul de anul acesta nu lipsesc: ghi-

dajele tematice, pelerinajele, atelierele de pe-
dagogie muzeală, expozițiile, exercițiile mi-
litare romane, târgul de sclavi, concursurile, 
dansurile, concertele de muzică veche plus 
multe alte surprize. ,,Așa cum Egiptul a fost 
considerat darul Nilului, situl roman de la 
Călugăreni este considerat cadoul Nirajului! 
Echipa Festivalului 9R (Roman) vă invită să 
fiți parte din poveste, și să-i urmați în această 
călătorie în timp!” spun organizatorii. 
Evenimentul este organizat de Muzeul 
Județean Mureș și Asociația Teatrul Șură, fi-
ind finanțat de Consiliul Județean Mureș și 
Bethlen Gabor Alap. 
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,,Importanța componentei compostului în 
programele de gestiune integrată a deșeurilor 
municipale a determinat o creștere a 
acțiunilor de educare a populației asupra 
beneficiilor care rezultă din transformarea 
în compost a biodeșeurilor generate în gos-
podăriile din mediul rural, dar și cel urban” 
spun reprezentanții ADI Ecolect Mureș. 

CE AI DE FĂCUT?

Pentru a putea participa la concurs cei 
interesați trebuie să înceapă să composteze, 
urmând să pregătească o scurtă prezentare 
care să cuprindă și câteva fotografii ale ma-
terialului biodegradabil pe care îl vor utiliza 
în realizarea compostului.
Până la data de 1 august, concurenții vor 
trimite materialul pe adresa de e-mail con-
curs@adiecolectms.ro împreună cu datele 
de contact. 
Apoi, concurenții vor fotografia lunar sta-
diile compostului realizat și vor trimite 
fotografiile în intervalul 1 octombrie 2021 
–   1 noiembrie 2021, la adresa de e-mail 
menționată mai sus.
Este important ca cei intrați în concurs să 
acorde atenție materialului biodegradabil 
utilizat, astfel încât să fie adecvat pentru un 
compost reușit și totodată să denote creati-
vitate în materialele trimise către ADI Eco-
lect Mureș. 
Desemnarea câștigătorilor se va face de că-

tre membrii comisiei delegați în acest sens, 
anunțarea câștigătorilor având loc în data de 
15 noiembrie. 
,,Îți vom sta la dispoziție cu informații ori de 
câte ori ni le vei solicita. Premiem cele mai 

creative prezentări cu unelte și alte articole 
de grădinărit. Purtând speranța că fiecare 
dintre noi vom dori să ne unim forțele, astfel 
încât  să facem posibilă reîntoarcerea com-
postului acasă, te invităm să participi activ 

la această experiență: Cultivă. Hrănește-te. 
Compostează. Repetă.” precizează organiza-
torii. 

 SOCIAL 2

,,Protecția mediului, sub toate formele sale, 
de la menținerea și extinderea spațiilor verzi, 
la plantarea de arbori, la colectarea selectivă 
și reciclarea este în sarcina noastră, a tuturor. 
Dacă toată lumea ar începe să colecteze co-
rect și să predea deșeurile pe care le generea-

ză, lumea ar fi un loc mai curat și am contri-
bui cu toții la un viitor mai bun” spune Márk 
Endre, primarul municipiului Reghin. 
Până la ora actuală au fost comandate 30 de 
astfel de pubele. Primele coșuri de gunoi de-
dicate colectării selective a deșeurilor muni-

cipale au fost amplasate astăzi pe strada Gă-
rii. ,,Sperăm ca reghinenii, care se arată tot 
mai deschiși în a se implica în protejarea me-
diului, să utilizeze aceste recipiente așa cum 
trebuie, să respecte indicațiile categoriilor de 
deșeuri, și în acest fel, să scădem cantitatea 
de deșeuri de pe domeniul public. Ne dorim 

ca în etapa următoare, acest sistem de colec-
tare selectivă să fie extins în tot orașul, astfel 
încurajând populația să colecteze cât mai res-
ponsabil” precizează primarul municipiului 
Reghin Márk Endre. 

Pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor, la Reghin

Primăria Municipiului Reghin a început amplasarea de pubele stradale pentru colectarea selectivă a deșeurilor pe raza municipiului. Prin acest demers se dorește încurajarea cetățenilor de a 
arunca gunoiul într-un mod responsabil și totodată pentru a ne încadra în țintele de reciclare prevăzute de legislația europeană în vigoare și de a crește gradul de colectare selectivă a deșeurilor 
din Reghin.

Codruţa ROMANŢA

Concurs „Compostează la tine acasă!”
ADI Ecolect Mureș, sub egida îndemnului “Compostezi și câștigi!”, lansează concursul “Compostează la tine acasă!” al cărui scop este acela de a îmbunătăți condițiile de calitate ale vieții și ale 
mediului înconjurător prin reducerea cantităților de deșeuri depozitate la rampa de gunoi.



NR 168 3EVENIMENT

Pădurea Rotundă pusă în valoare prin evenimentul 
,,#loveReghin Day & Night”

,,Prima ediție a festivalului #loveReghin Day 
& Night a fost o reușită. Spun asta cu toată 
responsabilitatea. Am reușit să organizăm 
un eveniment extraordinar, la un cu totul alt 
nivel de cum se obișnuia în Reghin. Un eve-
niment la care lumea a fost receptivă și a fost 
prezentă. Locația a fost ideală, toată lumea 
prezentă sunt convins că a găsit ceva pe plac. 
După cum ați putut observa am separat zona 
de comercianți, cea de producători locali și 
zona scenei. Am avut 2 zile distincte, prima 
seară denumită ”Seara retro” și cea de-a doua 
era adresată mai mult tinerilor. Cei mici au 
avut sâmbătă, înainte de masă, o serie de 
activități educative, jocuri, drumeții, concur-
suri, probe sportive, pictură și multe altele. 
Foarte important de precizat, nu am avut in-
cidente, deși a participat un număr mare de 
oameni. Trebuie să le mulțumesc forțelor de 
ordine, care au fost alături de noi și au asi-
gurat ordinea publică. Reghinenii au fost la 
înălțime, iar pentru asta le mulțumesc. De 
asemenea, mulțumesc echipei care a fost în 
spatele acestui eveniment și a muncit pentru 
ca lucrurile să iasă bine, să avem un festival 
bine organizat. Continuăm! Anul viitor vom 
organiza a II-a ediție a acestui festival, sper 
cel puțin la fel de reușit ca și ediția din acest 
an” a declarat Márk Endre, primarul munici-
piului Reghin. 
Angajați ai primăriei municipiului Reghin, 
dar și personal de la instituțiile aflate în sub-
ordinea primăriei s-au implicat și au făcut ca 
acest eveniment să fie o reușită. 
Activitatea festivalului #loveReghin 
Day&Night a început vineri după-amiază, 
când cei interesați au putut face o plimbare 
până la Pădurea Rotundă, fiind o după-ma-
să potrivită pentru relaxare și pentru a servi 
din preparatele pregătite pentru ei. Seara a 
fost destinată muzicii unde au urcat pe scenă 
reghinenii Szabo Előd, Florin Vos și DJ Mo-
dee, artiștii bucurându-se de prezența unui 
public numeros. 
Activitățile desfășurate sâmbătă, dedicate co-
piilor, au adunat mai mulți copii decât s-ar fi 
așteptat, cei mici participând activ la diferite 
ateliere și probe sportive. 
Apreciate de cei mici au fost și activitățile 
susținute de Centrul de Informare Turis-
tică din Reghin. ,,Pentru activitățile cu co-
piii în cadrul evenimentului #loveReghin 
Day&Night, ne-am gândit că Pădurea Ro-
tundă ne oferă cadrul potrivit pentru o 
drumeție în aer liber și pentru a-i apropia 
mai mult pe copii de natură, de atracțiile na-
turale din Reghin. Atelierul de lectură despre 
arbori în apropierea Stejarului Singuratic cât 
și mica drumeție, dar și observarea de prigo-
rii  a fost savurată de toți participanții care au 
fost nerăbdători să descopere cu binoclul mi-
nunatele  păsărele. Chiar suntem privilegiați 
că avem  această specie deosebită  de păsări 
într-o locație  atât de accesibilă nouă reghi-
nenilor. Copiii au amplasat cu entuziasm ho-
teluri pentru insecte cu scopul atragerii unor 
specii cât mai variate de insecte polenizatoa-
re cu rol benefic în menținerea biodiversității 

din zonă. La finalul drumeției, copiii au fost 
invitați să deguste produse locale: siropuri 
naturale din fructe și plante, dar și turtă dul-
ce, toate preparate de producători locali din 
zonă. Copiii s-au simțit foarte bine în natură, 
au ascultat cu drag poveștile și informațiile 
primite și s-au bucurat de frumusețile pe 
care natura ni le oferă cu atâta generozitate” 
au precizat reprezentanții Centrului de In-
formare Turistică Reghin.
În zona producătorilor locali, au fost monta-
te 13 standuri unde producătorii au adus cu 
ei miere, brânză maturată, broșe personali-
zate cu renumitul #loveReghin, bijuterii, tri-
couri pictate. Tot aici, una dintre activitățile 
care a prins bine publicului prezent a fost ta-
tuarea cu henna. Punându-le la dispoziție un 
catalog cu modele de unde clienții au putut 
alege, Fekete Ferenczi Blanka a reușit preț de 
câteva zile să bucure copii și adulți deopo-
trivă. Cele mai cerute modele au fost cele cu 
șarpe, inimă, norii, florile. ,,Ideea nu a fost 
a mea, ci am fost rugată de către o persoană 
dintre organizatorii festivalului #loveReghin 
Day&Night. Am fost surprinsă puțin deoa-
rece până acum nu am lucrat cu henna... mai 
ales pe pielea cuiva. Dar am avut încredere 
în talentul meu și știam că o sa reușesc și o 
să îmi placă mult. Am citit despre henna, de 
unde provine, plus alte detalii, am contac-
tat o persoană care lucrează cu acest produs 
de 14 ani, am și comandat de la ea pasta. 
Am încercat-o, mi-am dat seama că nu este 
greu să lucrezi cu henna, este o chestie de 
obișnuință. În aceste 2 zile experiența mea 
cu henna este una foarte plăcută. Mai ales că 
feedback-ul este ... Wow! De nedescris. Co-
pii, adolescenți, adulți... Toți au vrut să încer-
ce tatuajele temporare henna. Acestea fiind 
practice pentru persoanele care întotdeauna 
au vrut să încerce cum e să ai tatuaj și nu au 
apucat să își facă, sau adolescenții care încă 
,,nu au voie” să își facă un tatuaj. Sau chiar 
persoanele care vor să își facă tatuaj perma-
nent și ar vrea să vadă cum ar arăta înainte, 
pot să încerce cu henna. Pasta henna este 
100% naturală și ține pe piele 10-14 zile” a 
precizat Fekete Ferenczi Blanka.
Seara de sâmbătă a adus în fața publicului 
artiști precum Dody G. Feat Dudu Isabel, 
Vizi Imre și DJ Andre Rizo. 
Era trecut de ora 22.30, dar la Pădurea Ro-
tundă publicul continua să urce, semn clar 
că s-a simțit cu adevărat lipsa acestui gen de 
evenimente. Acum, la final, putem trage li-
nie și concluziona faptul că Pădurea Rotundă 
și-a arătat din nou valoarea. 

foto: Codruţa Romanţa
facebook: Márk Endre 

Două zile de petrecere altfel pentru reghineni și nu numai. Două zile de plimbare în aer liber, departe de centrul orașului, într-o zonă cunoscută și apreciată de locuitorii municipiului Reghin, care 
odată cu organizarea evenimentului #loveReghin Day & Night și-a dovedit încă odată adevărata valoare: Pădurea Rotundă. Un loc perfect pentru organizarea de astfel de evenimente, un loc pe 
care autoritățile locale au dorit să-l pună în evidență într-un alt mod.



NR 168 4SĂNĂTATE

Hipoterapie susținută la Reghin de Clubul Rotary

„Clubul Rotary Reghin s-a implicat încă de 
la început în acest proiect care ni s-a părut 
extraordinar. Este cel mai de suflet proiect. 
Am colaborat și cu Rotary Club Maris din 
Târgu -Mureș. Ceea ce încearcă baza de cai 
de la Reghin și Anca Perșa este extraordinar. 
Sunt extraordinari pașii spre evoluţie prin 
hipoterapie. Sigur că sunt pași mărunţi, dar 
fiecare clipă de acest gen este o bucurie în 
primul rând pentru părinţi, pentru instruc-
tor, psiholog, și nu în ultimul rând, pentru 
noi. Faptul că ne-am putut implica în acest 
proiect este o mare realizare pentru Ro-
tary Club Reghin. Sperăm în continuare ca 
proiectul să decurgă în aceleași condiţii, în 
amintirea domnului Barabas, să-i fie ţărâna 
ușoară, care a iniţiat acest proiect împreună 
cu Anca. Sperăm ca evoluţia copiilor să fie 
extraordinară în continuare, să fim sănătoși 
și să transmitem voioșia și gândul bun tutu-
ror copiilor care vin la bază pentru hipote-
rapie” a precizat Ovidiu Ilisan, reprezentant 
Rotary Club Reghin. 

Timp de trei luni, de două ori pe săptămână, 
copiii vor beneficia de terapie cu ajutorul ca-
ilor, cunoscută ca fiind aducătoare de benefi-
cii. Sunt copii cu probleme locomotorii, pro-
bleme comportamentale pentru care acest 
tip de terapie aduce rezultate remarcabile. 

,,Este al nouălea stagiu de hipoterapie pe ca-
re-l sponsorizează cei de la Clubul Rotary, 
cărora nu avem cuvinte să le mulțumim. Re-
zultatele sunt nemaipomenite. Avem un caz 
mai special care are rezultate prin hipotera-
pie. O fată care a ajuns aici cărată în brațe și 
care în momentul de față umblă singură. Și 
multe alte cazuri. 
Am încercat în acest stagiu de hipoterapie să 
captăm și alți copii, nu doar cei de la Școala 
Specială din Apalina. O parte din ei sunt și 
de la Asociația Zori Kids și de la Apalina. 
Fiind în vacanță, ne-am organizat puțin al-

tfel. Am încercat să luăm copii de la vârsta 
de grădiniță până la clasa a IX / X. Avem as-
tăzi alături de noi una dintre veteranele sta-
giilor de călărie care are aproape 30 de ani. 
Îmi pare rău că pentru cei care au absolvit 
școala specială nu există o formă mai deo-
sebită de captare, de lucru cu ei. Sunt efec-
tiv abandonați în grija familiei, care rezistă 
greu cu ei” a precizat  Anca Perșa, manager 
de proiect. 
,,Ne pare bine că am reușit să beneficiem și 
de hipoterapie deoarece copiii sunt foarte 
încântaţi de terapia cu căluţi și o să se vadă 
cu siguranţă beneficii. Este un mare ajutor 
pentru toţi copilașii că sunteţi alături de noi 
și ne sprijiniţi. Din cadrul Asociaţiei Zori 
Kids beneficiază de hipoterapie cinci copii, 
care au deja peste cinci întâlniri. Sunt foarte 
încântaţi și nerăbdători să vină la călărie” a 
menționat Alina Farkaș, psiholog. 

,,La școala noastră sunt copii care au benefi-
ciat de-a lungul timpului de această terapie 
cu animale. Terapia asistată cu animale face 
minuni în rândul copiilor cu nevoi speciale. 
Îl ajută pe copil să-și controleze atât trupul 
cât și emoțiile. Terapia asistată de animale 
îndeplinește cam toate obiectivele kinetice: 
reeducarea echilibrului, tonifiere muscula-
ră, reducerea spasticității, asta într-un mod 
mult mai plăcut și mult mai eficient, cu 
exerciții mult mai complexe decât într-o sală 
de kinetoterapie. Copiii sunt foarte încântați 
de această terapie cu animale. Reghinul tre-
buie să se bucure că are un asemenea cen-
tru de echitație, nu doar pentru agrement, 
ci și în scop terapeutic. Dorim să aducem și 
câini și pisici în școala noastră pentru a face 
terapie asistată de animale” spune Camelia 
Moldovan, profesor/kinetoterapeut la Cen-
trul Școlar de Educație Incluzivă nr. 3 din 
Reghin.

Ce spun părinții?

Părinții sunt încântați de rezultatele copiilor 
și spun că acest sprijin venit din partea Clu-
bului Rotary din Reghin este de mare folos, 
având în vedere sumele mari pe care sunt 
nevoiți să le suporte din propriul buzunar pe 
diferite terapii. 
,,David e la al treilea stagiu. A fost și în anii 
trecuți prin doamna Anca Perșa, de la Școala 
Specială din Apalina. La început a fost mai 
greu pentru că nu i-a plăcut. Dar cu un pic de 
ajutor s-a obișnuit și chiar se descurcă foarte 
bine pe partea de motricitate și socializare. 
Pentru noi, cei care plătim  multe terapii con-
tează foarte mult acest ajutor oferit de Rotary 
pentru că, la fiecare sfârșit de lună când tra-
gem linie se adună o sumă destul de mare” a 
declarat Maria Todoran, mama lui David de 
8 ani, care suferă de TSA și hemofilie. 

Andreea Cazan este mama Sofiei de 6 ani, 
fetiță care a fost diagnosticată cu paralizie 
cerebrală, parapareză spastică. Pentru fiecare 
ședință de terapie vin la Reghin de la Bistra, 
comuna Deda. ,,În urmă cu trei ani a suferit o 
intervenție chirurgicală pe coloană. Evoluția 
ei de atunci nu are termen de comparație, 
acum merge cu cadru. Venim aici de două 
ori pe săptămână pentru echilibru, pentru 
kinetoterapie. Ea pe căluț face exerciții con-
tinuu, o ajută foarte mult. Ea de la un an face 
diferite exerciții, terapii, dar niciuna nu este 
ca hipoterapia pentru că aici vine cu plăce-
re, totul este într-o joacă și nici nu știm când 
trece timpul”.

Clubul Rotary din Reghin continuă proiectul caritabil destinat copiilor cu dizabilităţi, astfel că o nouă sesiune de hipoterapie se desfășoară cu sprijinul acesta. Zece copii cu dizabilităţi de la Centrul 
Reghinean pentru Educaţie Incluzivă și din cadrul Asociaţiei Zori Kids beneficiază în această perioadă de hipoterapie. Activitatea se desfășoară la centrul de echitaţie de pe strada Pandurilor.

Codruţa ROMANŢA

Hipoterapia - beneficii pentru copiii cu probleme

Mai multe cereri decât locuri disponibile la creșele din Reghin
Rezultatele înscrierilor la creșele din Re-
ghin au fost afișate zilele trecute. Pentru anul 
școlar 2021 – 2022 au fost depuse online 117 
cereri, în contextul în care numărul locuri-
lor disponibile, la cele trei creșe este de 115 
locuri, astfel:
Creșa nr 1 – 60 de locuri
Creșa nr 2 – 30 de locuri
Creșa ,,Universul prichindeilor” – 25 de lo-
curi

Unii părinți s-au arătat nemulțumiți de re-
zultat pe rețelele de socializare, care deși au 
un loc de muncă în Reghin, nu au domiciliul 
în municipiul nostru, în consecință copiii 
lor nu au fost acceptați. ,,Creșele sunt doar 
pentru cei care au domiciliul sau reședința 
în municipiul Reghin, indiferent dacă lu-
crează sau nu în acest oraș. Este o condiție 
menționată în Regulamentul de organizare 
și funcționare al fiecărei Creșe, regulamente 
aprobate de Consiliul local” precizează Imo-
la Grama, purtătorul de cuvânt al Primăriei 
Municipiului Reghin.
De precizat faptul că pentru anul școlar 
2021-2022, locurile au fost ocupate de 28 de 
copii, care au frecventat creșa și în anul ante-
rior, și de 87 de copii selectați dintre cei care 
au depus Cereri de înscriere pentru acest an.
Pe de altă parte, au apărut semne de întrebare 

și nemulțumire și în ceea ce privesc înscrieri-
le la Creșa nr. 2, creșă care nu apărea în siste-
mul online ca variantă de înscriere și totuși, 
la afișarea rezultatelor apar și copii înscriși 
la această creșă. ,,Pentru Creșa nr. 2 nu s-au 
făcut înscrieri on line în iunie pentru că nu 
se știa când o să intre în funcțiune. Având în 
vedere că s-au obținut avizele necesare și se 
vor face angajări de personal în luna august, 
și că din septembrie își va putea începe ac-
tivitatea, la admiterea copiilor au fost luate 
în considerare și cele 30 de locuri de aici. O 
parte dintre părinții copiilor admiși au fost 
de acord să ducă copiii la Creșa nr. 2, com-

pletând în acest sens și o Cerere de mână” 
explică Imola Grama, purtătorul de cuvânt 
al Primăriei Municipiului Reghin.
Pentru a clarifica situația, criteriile de depar-
tajare au fost și sunt specificate și la rubrica  
”Termene și condiții”, rubrică care era obli-
gatoriu să fie citită la completarea Cererii de 
înscriere on line.

Aceste criterii sunt:
- familie cu părinte unic, care lucrează – 15 
puncte
- familie în care ambii părinți lucrează – 12 
puncte

- familie în care un singur părinte lucrează 
– 6 puncte
- părinți cu probleme medicale care vizează 
îngrijirea copilului mic – 5 puncte
- copil cu probleme medicale care are nevo-
ie pentru recuperare de frecventarea unei 
colectivități – 5 puncte
- copil care mai are frați sau surori în creșă 
– 4 puncte
- copil luat în plasament în familie – 4 puncte
- părinte care frecventează o unitate de 
învățământ – 3 puncte
- copil aflat în situație de risc de separare de 
părinți – 3 puncte
- mamă care are în îngrijire un alt copil sub 
vârsta de un an – 2 puncte
În cazul în care părintele este în concediu de 
îngrijire copil, va avea prioritate copilul al 
cărui părinte își va relua activitatea cel mai 
repede.
În cazul în care pe ultimul loc disponibil 
există mai multe dosare cu același punctaj, 
departajarea se va face luând în calcul cine 
a transmis mai repede Cererea de înscriere.
Concret, în cazul în care există același punc-
taj pentru copiii admiși, dar și pentru cei 
aflați pe listele de așteptare este important și 
momentul în care s-a transmis cererea.
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Gabriel Toncean ales președintele PNL Reghin pentru 
următorii patru ani

Dintre cei 108 membri activi convocați pen-
tru ziua alegerilor, în ziua alegerilor s-au 
prezentat 85 de persoane cu drept de vot. În 
urma numărării voturilor, Gabriel Toncean 
a fost desemnat președinte al Organizației 
PNL Reghin.

Rezultatul arată astfel:
 - 51 de voturi pentru Gabriel Toncean
 - 33 de voturi pentru Mihai Farcaș
 - 1 vot anulat
Votarea s-a făcut în mai multe etape, mai pre-
cis alegerea președintelui, urmată de alegerea 
vicepreședinților și apoi alegerea membrilor 
biroului și un trezorier.
Pentru funcția de vicepreședinte, pe buleti-
nul de vot au fost înscrise 16 persoane. Din-
tre acestea, doar 8 urmând a face parte din 
Biroul Politic Local. Decizia membrilor cu 
drept de vot din cadrul PNL Reghin a fost în 
favoarea lui Doru Cătană, Raul Sabău, Oana 
Nicușan, Paula Chelariu, Marius Sabău, 
Anca Verenca, Dragoș Rusu, Claudiu Bîndi-
lă. Pe lângă cei 8 vicepreședinți, au mai fost 
aleși alți opt membri pentru Biroul Politic 
Local al PNL Reghin.
Alegerile din cadrul organizației PNL Re-
ghin s-au organizat în prezența lui Horațiu 
Suciu – președinte PNL Târgu – Mureș, Ci-
prian Dobre – membru PNL Târgu – Mureș, 
Florin Roman – vicepreședinte regional, 
Ovidiu Ilieș – reprezentant de zonă, Cristian 
Chirteș – președinte PNL Mureș.
Chiar dacă din exterior s-a văzut totul ca 
o luptă, cei doi au considerat-o ca fiind o 
competiție.

Gabriel Toncean ,,ne dorim ca 
din 8 consilieri locali să facem 
zece„

,,Se pare că competițiile interne sunt mult 
mai acerbe și mult mai interesante decât 
competițiile cu partidele adverse. Însă, poa-
te la următoarea campanie de alegeri, vom fi 
mai statornici, pentru că ne dorim ca din 8 
consilieri locali să facem zece. Aceasta este 
ținta mea, să avem majoritate în consiliu și 
să avem un primar liberal. Fiind sportiv nu 
cred că emoțiile își mai găsesc neapărat locul, 
dar sigur că a fost o stare tensionată, pentru 

că întotdeauna când se întâmplă în sânul 
familiei, efectul psihologic este cu totul și 
cu totul altul” a declarat Gabriel Toncean, 
președintele ales al organizației PNL Reghin.

Mihai Farcaș ,,Am făcut 
dovada că ne putem mobiliza 
destul de mult, iar organizația 
trebuie să crească„

,,Îl felicit pe Gabriel Toncean. Mă bucur că 
fac parte din PNL, de oamenii care s-au mo-
bilizat și de faptul că datorită acestei candi-
daturi am avut posibilitatea să interacționez 
cu majoritatea membrilor. Învăț mai departe, 
învăț cum să fac lucrurile mai bine, iar obiec-
tivele rămân aceleași. Nu a fost o competiție 
pentru funcție, ci a fost o competiție pen-
tru a adresa anumite nevoi pe care le are 
organizația Reghin și îndemnul, chiar și 
acum la final, este de a continua împreună, 
să dovedim că suntem mai puternici. Am fă-
cut dovada că ne putem mobiliza destul de 
mult, iar organizația trebuie să crească”  a 
declarat Mihai Farcaș, candidat pentru fucția 
de președinte PNL Reghin, după aflarea re-
zultatului.

Cristian Chirteș ,,Am speranța 
că după ziua de astăzi echipele 
celor doi candidați se vor pune 
la masă și nu vor pierde ce am 
obținut„

,,Reghinul este o organizație dragă mie, o 
organizație pe care am condus-o în momen-
te mult mai dificile decât cele de astăzi. În 
anul 2009, după alegerile locale și parlamen-
tare, președintele de atunci, Ciprian Dobre, 
mi-a dat sarcina de a reconstrui organizația 
Reghin. Aveam foarte puțini membri, mulți 
erau dezamăgiți de rezultatele din 2008. (…) 
Am speranța că după ziua de astăzi, echipe-
le celor doi candidați se vor pune la masă și 
nu vor pierde ce am obținut. Prea mult s-a 
pierdut aici, la Reghin, de mai multe ori s-a 
tot reconstruit organizația. (…)indiferent de 
rezultatul de astăzi al alegerilor, fac un apel 

la unitate, la echipă. Vă urez câștigătorilor 
înțelepciunea de a deschide porțile partidu-
lui. La acea vreme eu mi-am propus să avem 
500 de membri, am trecut undeva de 230 la 
vremea respectivă. Dar iată că astăzi suntem 
doar o sută de membri… nu știu ce s-a în-
tâmplat cu ceilalți. Trebuie ca fiecare dintre 
candidați să aveți ca scop creșterea număru-
lui de membri aici, la Reghin” a fost îndem-
nul senatorului Cristian Chirteș, președinte 
PNL Mureș.

Ovidiu Ilieș ,,Dacă ne divizăm 
după fiecare mandat, nu o să 
reușim niciodată nimic„

,,Îmi pare rău că periodic, o aripă din PNL, 
oameni pe care-i formăm, cărora le dăm 
încredere și cărora votanții noștri, cetățenii 
din Reghin, îi investesc cu încredere pleacă 
în altă parte din cauza nemulțumirilor in-
terne. Rugămintea mea este să se dea dova-
dă de înțelepciune pentru că există viață și 
după alegerile de astăzi. Doar dacă rămânem 
echipă putem să facem ceva. Dacă ne divi-
zăm după fiecare mandat, nu o să reușim ni-
ciodată nimic. Să fiți înțelepți și să nu folosiți 
orgoliile pentru că asta nu ne duce nicăieri. 
Ați făcut un program frumos la alegerile lo-
cale și vă felicit, dar dacă vă divizați din nou 
și nu înțelegeți că din competiție internă 
trebuie să fim și mai întăriți, să fim o echi-
pă și mai puternică și duceți în privat orgo-
liile și nemulțumirile, nu o să facem altceva 
decât să ne autodizolvăm. Nu transformați 
competiția din cadrul partidului ducând-o 
mai departe pe parte administrativă, în de-
trimentul partidului” a precizat Ovidiu Ilieș, 
reprezentant de zonă, în discursul său.

Horațiu Suciu ,,Performanța 
este lucrul care m-a ghidat în 
viață„

,,Vă aduc salutul organizației pe care o con-
duc și vreau să vă asigur de sprijinul ei. 
Sunt medic, sunt chirurg și conduc o cli-
nică de chirurgie cardiovasculară care este 
recunoscută la nivel național și nu numai 
pentru performanță. Este lucrul care m-a 

ghidat întotdeauna în viață, mi-am dorit să 
îmi depășesc limitele și nu am considerat 
niciodată că ceva nu poate fi depășit. Asta 
dacă lucrăm în echipă, dacă respectăm niște 
principii pentru că e foarte bine să fim uniți, 
dar trebuie să fim uniți în jurul a ceva care 
ne ghidează și ne poate aduce progresul. 
Unul din lucrurile care m-au adus aici este 
performanța. Am găsit aici o organizație ve-
che, dar într-un format nou, cu oameni ti-
neri care au reușit să facă acest lucru, iar cei 8 
consilieri înseamnă foarte mult. Dar se poate 
și mai mult. Iar acest mai mult trebuie să fie 
cel care vă duce împreună și vă face să votați 
înțelept candidatul care vă poate duce mai 
departe. Aici nu e o luptă, e o competiție. Și 
e bine pentru că suntem liberali. Este o liber-
tate de exprimare și de acțiune” au fost cu-
vintele lui Horațiu Suciu, președintele PNL 
Târgu-Mureș.

Ciprian Dobre ,,(…) în 2024 nu 
putem rata primăria Reghin„

,,(…) Avem alegeri interne și doi candidați, 
la fel ca la Târgu-Mureș. Și mă întreb, între 
cei doi care este diferența obiectivă. Vorbesc 
despre cifre, despre număr de voturi, vorbesc 
despre Reghin, despre voturile reghineni-
lor care au venit către PNL Reghin. Despre 
aptitudinea fiecăruia dintre noi de a face 
diferența între mediocritate, așa cum a fost 
în trecut organizația, cu rezultate mediocre 
și performanță. Sigur că da, alegerile interne 
sunt locul unde se poate întâmpla orice. (…) 
Care este miza? Ce ne dorim la PNL Reghin? 
Ce ne dorim în Reghin? Vă invit pe fiecare 
dintre voi să vă dați răspuns și fiecare o să 
avem o altă explicație legat de ceea ce ne do-
rim. Cred că toți ne dorim ca în 2024 această 
echipă frumoasă să facă un sondaj de opinie 
amănunțit, corect, sincer și să ne spună acel 
sondaj, reghinenii pe cine vor primar? Pen-
tru că în 2024 nu putem rata Primăria Re-
ghin. Singura temă pe care o are organizația 
Reghin astăzi este de a studia problema re-
ghinenilor și nu a PNL Reghin, despre cine 
trebuie să candideze și să câștige în mod 
obiectiv Primăria Reghin„ a precizat în dis-
cursul său Ciprian Dobre, membru PNL, fost 
președinte CJ Mureș.

Liberalii reghineni și-au ales președintele organizației pentru următorii patru ani, eveniment care s-a desfășurat miercuri, 14 iulie. Pentru funcția de președinte al organizației din Reghin s-au 
înscris doi candidați: Gabriel Toncean și Mihai Farcaș.

Codruţa ROMANŢA
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De 12 ani, Ardeal TV aduce „Lumea aproape de tine!”

Copii, tineri și seniori, oameni simpli, artiști 
sau oameni cu înalte funcții, cu toții se re-
găsesc în grila de programe Ardeal TV, care 
acoperă toate domeniile de interes: tradiții, 
obiceiuri, cultură, sport, administrație, poli-
tică, agricultură, educație, gastronomie, me-
diul înconjurător, iar Jurnalul Ardeal TV le 
aduce telespectatorilor noutățile zilei.
Cei 12 ani au reprezentat o muncă de echi-
pă, în care televiziunea Ardeal TV a reușit 
să crească, devenind vizibili astăzi în 28 de 
județe ale țării. „A mai trecut un an, un an 
greu, dar frumos și îmi doresc să mergem 
mai departe. Din locali, am devenit regionali 
și sper ca la anul să fim naționali. Nu doar 
de mine depinde, ci de toată echipa, iar pe 
această cale vreau să le mulțumesc tuturor, 
în primul rând familiei care m-a sprijinit 
în acest proiect și sunt alături de mine, ve-
teranilor Alexandra Cotoi, Laszlo Ferenc și 
Crina Laszlo și întregii echipe care este ală-
turi de mine și își doresc să mergem înain-
te” a precizat la ceas aniversar Daniel Gliga, 
fondatorul postului de televiziune regională 
Ardeal TV.
Ardeal TV este alegerea perfectă pentru pro-
movare, televiziunea fiind aleasă de investi-

tori din diverse domenii pentru a-și promova 
bussinesul „Dacă nu ar exista calitate, nu ar 
exista continuitate. Asta încercăm să oferim 
telespectatorului și să ne menținem anumi-
te standarde. Din cauza restricțiilor, pentru 
mine, cel puțin, s-au multiplicat posibilitățile 
de colaborare pentru că lumea a căutat 
modalități de promovare sau de adaptare a 
afacerii, iar noi am fost, cu bucurie spun, cei 
solicitați” a precizat Crina Laszlo, director 
marketing Ardeal TV.

Veterana echipei, Alexandra Cotoi, a reușit 
în toți acești ani să realizeze sute de emisiuni 
la Ardeal TV „12! Azi sunt 12 ani de când a 
fost difuzată prima emisiune la tv! La Gliga 
TV, azi, Ardeal TV! 12 ani plini de amintiri 
neașteptate! 12 ani în care am legat prietenii, 
în care am învățat cum e să asculți oameni 
simpli, dar mai ales, 12 ani în care m-ați pri-
mit în casele dumneavoastră și în suflet! Vă 
mulțumesc pentru fiecare amintire frumoa-
să construită alături de dumneavoastră! La 
mulți ani, Ardeal TV! Rămâneți alături de 
noi, garantat aducem „LUMEA APROAPE 
DE TINE!”

An de an, în 20 iulie, Ardeal TV aniversează ziua în care postul de televiziune a emis prima emisiune, sub sigla Gliga TV la acea vreme. În acest an, echipa Ardeal TV a aniversat 12 ani în care 
au intrat în casele telespectatorilor prin intermediul emisiunilor. 
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Giorgiana Nițui ,,Ador să descopăr diferite culturi, să întâlnesc 
oameni și să văd viața din perspective multiple” Codruţa ROMANŢA

Rep.: Cine e Giorgiana Nițui?
Giorgiana Nițui: Optimism, dedicare, 
perseverență – acestea sunt cuvintele care 
mă definesc. Sunt o tânără ambițioasă cu 
visuri mărețe. Îmi place să ajut, să descopăr 
lumea și să o transform într-un loc mai bun, 
în măsura în care pot.

Rep.: Cât timp ai acordat studiului în anii 
de liceu? Aveai o metodă anume pentru a 
învăța?
G.N.: Am privit anii de liceu ca pe o oportu-
nitate de a-mi lărgi orizontul de cunoaștere 
și am conștientizat că acum este timpul per-
fect pentru a învăța cât de multe din diverse 
domenii, întrucât la facultate mă voi canali-
za pe o anume direcție. Am prețuit, așadar, 
fiecare oră de la fiecare materie și m-am 
pregătit consecvent pentru acestea. Cred că 
„formula magică” a unui proces de învățare 
încununat cu succes este motivația: să știi că 
pentru tine studiezi, pentru a te dezvolta și 
pentru a-ți asigura un viitor prosper. În acest 
fel, chiar și atunci când apar obstacolele, mă 
simt determinată să le depășesc și să îmi 
continui drumul. În plus, concentrarea m-a 
ajutat foarte mult! Dacă aveam într-o zi doar 
o oră la dispoziție pentru studiu, prețuiam 
acea oră, îmi focalizam atenția pe ce știam că 
aveam de rezolvat, apoi puteam să mă ocup 
liniștită și de alte activități.

Rep.: În perioada pandemiei învățământul 
a avut de suferit. Cum a fost în cazul tău 
situatia cu școala online? 
G.N.: Învățământul în sfera digitală a semni-
ficat pentru mulți o provocare. Eu l-am per-
ceput ca pe o șansă de a acumula cunoștințe 
într-un nou domeniu, cel al tehnologiei. Mi-
am dat seama că aveam nevoie de o gestio-
nare optimă a timpului. Odată ce am reușit 
acest lucru, m-am simțit mai încrezătoare, 
fiindcă știam că puteam folosi perioada ce 
urma în avantajul meu.

Rep.: La publicarea rezultatelor înainte de 
contestații aveai o medie peste 9. Totuși 
ai decis să depui contestație? De ce? Nu a 
existat teama ca media să scadă?
G.N.: Am fost foarte fericită la afișarea note-
lor inițiale! Totuși, consideram că am rezolvat 
mai bine de atât subiectele de la bac și m-am 
decis numaidecât să depun contestație. Eram 
convinsă că voi obține mai multe puncte, de-
oarece consultasem baremul, iar acest lucru 

mi-a conferit siguranță și încredere. 

Rep.: După muncă a venit și răsplata. Ce 
înseamnă pentru tine acest rezultat de la 
Bacalaureat?
G.N.: A venit ca un bulgare de veselie, de 
cum am văzut notele, o recompensă pen-
tru tot efortul depus. Este minunat să îți 
fie apreciată munca! Iți dă un sentiment de 
satisfacție și te încurajează să continui în 
acest ritm, pentru că este unul promițător.

Rep.: Ai beneficiat de pregătire suplimen-
tară?
G.N.: Nu. Am considerat că pregătirea ce se 
face la școală este suficientă. Am avut par-
te de profesori excelenți, care au dat dovadă 
de multă dăruire și interes pentru ca elevii 
să evolueze. Oricând aveam vreo nelămuri-
re îmi clarificau, iar această susținere, clar, a 
contat. Le mulțumesc frumos!

Rep.: Care a fost materia mai „greu” de 
învățat?
G.N.: Consider că nicio materie nu e „grea” 
atât timp cât e înțeleasă, întrucât aceasta este 
în fapt cheia spre a o învăța. Sigur că fiecare 
disciplină are capitole care îmi plac mai mult 
și altele care îmi plac mai puțin. Dificultatea 
poate apărea eventual la acestea din urmă, 
dar când, în final, toate sunt puse cap la cap, 
ele se leagă, prind sens și întreaga disciplină 
pare mai „ușoară”.

Rep.: Cum ai stat cu timpul liber în anii de 
liceu? Presupun că nu te-ai axat doar pe 
studiu...
G.N.: Evident, liceul înseamnă mult mai 
mult decât studiu, înseamnă distracție, prie-
tenii și, de ce nu, autocunoaștere! Sunt de pă-
rere că mereu trebuie să existe un echilibru 
între muncă și relaxare, iar în ceea ce privește 
timpul liber, mi-am propus ca pe parcursul 
anilor de liceu să mă cunosc pe mine însămi, 
să îmi găsesc atuurile și să învăț să le folo-
sesc în avantajul meu. Astfel, m-am regăsit în 
călătorii, limbi străine și lectura – pasiunile 
mele. Ador să descopăr diferite culturi, să în-
tâlnesc oameni și să văd viața din perspective 
multiple! Poate nu întâmplător am fost la trei 
licee în patru ani...

Rep.: Care au fost profesorii care ți-au fost 
alături și de la care ai simțit un sprijin per-
manent în acești patru ani de liceu?
G.N.: După cum am menționat anterior, am 
tot schimbat liceele și, astfel, am avut mulți 
profesori. De la fiecare am avut ceva de 
învățat și fiecare a influențat, într-un fel sau 
altul, persoana care sunt acum. Mi-au ghidat 
pașii nu doar când venea vorba de studiu, 
ci, mai important, cred eu, m-au călăuzit 
emoțional.

Rep.: Ce te învață anii de liceu excluzând 
materia școlară? Care este ,,lecția de viață”  
pe care ai învățăt-o în acești ani?
G.N.: Scumpii ani de liceu te învață într-ade-
văr multe lucruri. ,,Lecția de viață”  pe care 
am desprins-o eu este următoarea: ce nu te 
doboară te face mai puternic! Dacă ai obiec-

tivele clar setate și faci tot ce îți stă în putință 
pentru a le atinge, distragerile nu mai au im-
pact asupra ta și succesul îți poate aparține.

Rep.: Cum vezi relația școală – elev, dar și 
predarea cursurilor în anii de liceu? Crezi 
că are învățământul românesc nevoie de 
anumite schimbări?
G.N.: În prezent, legatura dintre școală (ca 
instituție de învățare) și elev (ca beneficiar 
al actului de predare) nu este atât de bine 
consolidată, la modul general. Cei mai mulți 
elevi nu își dau seama, probabil, că școala 
este acolo pentru ei și nu profită de toate 
șansele care le sunt oferite. Pe de altă parte, 
învățământul românesc în sine se axează 
prea puțin pe formarea școlarului. În anii de 
liceu, din moment ce se optează pentru un 
profil anume, accentul ar trebui să cadă în 
special pe acea latură și pe încurajarea ele-
vului să își găsească domeniul care chiar i se 
potrivește. Ar fi genial ca predarea să aibă în 
vedere și dezvoltarea personală. Oricum, eu 
mereu cred că e loc de mai bine. Mai trebuie 
și voință. 

Rep.: Care sunt planurile de  viitor?
G.N.: Îmi doresc să urmez cursurile Facultății 
de Litere din cadrul Universității Babes-
Bolyai, Cluj-Napoca. Voi studia limba și li-
teratura germană și franceza. Iubesc limbile 
străine și sper ca viitorul meu să se învârtă în 
jurul acestui domeniu încântător. 

Rep.: Mulți tineri aleg o facultate peste ho-
tare... În schimb tu ai ales să rămâi în țară!
G.N.: Dacă toți ne-am părăsi patria, cine s-ar 
mai îngriji de dezvoltarea ei? Nu trebuie să 
batem în retragere atunci când dăm de greu, 
ci să ne apărăm valorile. E renumită expresia: 
„După rău, vine bine!”. În plus, studiul în Ro-
mânia este unul de calitate. Universitatea vi-
surilor mele ocupă locul întâi în clasamentul 
academic național, iar Facultatea de Litere de 
la Universitatea Babes-Bolyai se poziționează 
pintre primele 100-150 de facultăţi de limbi 
moderne din lume.

Rep.: Ai planuri pentru această vacanță?
G.N.: Mereu îmi place să am ceva în pro-
gram, să am activități care să nu îmi permită 
să mă plictisesc. Cum îmi plac așa de mult 
călătoriile, cu siguranță le voi valorifica. Vara 
este totuși un anotimp specific spontaneității, 
așa că mă voi lăsa mânată de aceasta.

Giorgiana Alexandra Nițui, absolventă a Liceului Tehnologic ,,Lucian Blaga” din Reghin a reușit să obțină media 9, 96 la examenul de Bacalaureat, notă care o clasează a doua pe județ și în 
același timp prima la nivel de municipiu Reghin. Giorgiana ne-a vorbit despre anii de liceu, despre ce înseamnă pentru ea această reușită, dar și despre planurile de viitor:



NR 168 9CULTURĂ

ILVA FEST este un festival care se desfășoară 
în jurul conceptului de susținere a diverse-
lor forme de artă. ,, ILVA FEST este un pro-
iect de familie extinsă, un colț de relaxare și 
inspirație în care vă promitem că odată ce 
ați ajuns, ați și uitat de taskuri, deadlines, te-
lefoane și alte distrageri. Pe scenă vedem și 
anul acesta, ca și în anii anteriori, și rock, și 
folk, și muzică tradițională din zona Mureș, 
dar și muzică ușoară, pentru că este un festi-
val al diversității culturale și pentru că vrem 
să promovăm actul artistic abordând mai 
multe genuri. Ca și atmosferă, sunt trei zile 
de stat în camping, puteți veni cu corturile, 
cu rulote sau există și opțiuni de cazare în 
zonă. În spatele zonei de campare trece râul 
Ilva, zona este la 2 km de drumul principal, 
în pădure, e ditai pajiștea unde să puneți cor-
turile și să vă lăsați copiii să zburde liberi. 
Lista de artiști mai poate suferi modificări, 
dar datele sunt, cum s-ar spune, bătute-n 
cuie” spun organizatorii. 
Abonamentul pentru perioada celor trei zile 
este de 180 de lei, dar se pot cumpăra bilete 
și pentru o singură zi la prețul de 65 de lei. 
Biletele se găsesc prin rețeaua IaBilet, dar se 

vor putea achiziționa și de la fața locului.

Din program fac parte: 
Dan Helciug și Spitalul de Urgență, Mircea 
Rusu Band, Grupul Ecou, Ionuț Mangu, 
Suba Attyla & the soulfool band (Ungaria), 
Nightlosers, Adi Beznă, Raluca Angel și Vlad 
Miriță, Trupa Folk Ilva Fest, The Groovie 
Bastards, Jazabel și Alex Burcă, Teodora Ta-
barcea, Claudia Șerban și Eugen Mihăescu, 
Cristi Dumitrașcu, Dorin Andone, Teo Boar 
și Vlady Cnejevici, Andreea Petruț și Vasile 
Crișan, Lili Drumeva (Bulgaria), Sir Blues – 
Vali Răcilă, Vali Petcu, Iulia Bădulescu, Cristi 
Corcioveanu & Cezar Popescu, Grupul Folk 
Ad Litteram (după 35 de ani). 

IMPORTANT:
Accesul la festival este permis pentru: 
 - persoanele care sunt vaccinate împotriva 
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au tre-
cut 10 zile de la finalizarea schemei complete 
de vaccinare 
 - persoanele care prezintă rezultatul negativ 
al unui test RT-PCR pentru infecția cu viru-
sul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore

 - persoanele care prezintă rezultatul negativ 
certificat al unui test antigen rapid nu mai 
vechi de 24 de ore (sunt valide doar testele 
prelucrate de către laboratoare de analize 
medicale acreditate) 
 - persoanele care se află în perioada cu-
prinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară 
confirmării infectării cu SARS-CoV-2, fapt 
dovedit prin documente medicale (test RT-

PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de 
externare din spital sau test care să dove-
dească prezența de anticorpi de tip IgG efec-
tuat cu maxim 14 zile anterior desfășurării 
activității). 
În lipsa uneia dintre variantele menționate 
mai sus, accesul la festival nu va fi permis. 

După o pauză de un an din pricina pandemiei, Ilva Fest - Festivalul Artelor și prieteniei revine în această vară pentru publicul iubitor de frumos. Ediția din acest an se va desfășura în perioada 
29 – 31 iulie, în locația cunoscută din Lunca Bradului. 

Ilva Fest revine la Lunca Bradului 
Codruţa ROMANŢA

Zen Candle – lumânări parfumate din ceară de soia

De la rășină, la lumânări

În urmă cu mai bine de un an a descoperit  
rășina epoxidică, cu ajutorul căreia reali-
zează diferite bijuterii ori obiecte decorative 
precum: brelocuri, scrumiere, suporturi de 
pahare, decorațiuni de Crăciun. La bijute-
rii a folosit flori uscate, adunate chiar de ea. 
,,Dacă nu sunt uscate în prealabil, florile se 
mucegăiesc, iar atunci când sunt amestecate 
cu rășină, își schimbă culoarea, fiind ineste-
tice” explică Andrea Șerbănați. 
Nu s-a oprit aici. Pasiunea pentru lucrul ma-
nual a mers mai departe. Așa că, îndrăgosti-
tă fiind de lumânări, a decis ca împreună cu 
prietenul ei să încerce și altceva. „Înainte de 
a începe, am făcut o lungă documentare des-
pre întreg procesul de realizare al unei lumâ-
nări. Recipientele trebuie puse în apă caldă 
pentru a se lipi frumos de borcan și trebuie 
ținute nemișcate până la întărirea completă, 
altfel devin inestetice. Materia primă o iau de 
pe diferite site-uri” spune Andrea Șerbănați.
Numele ales, Zen Candle, are o însemnătate 
aparte pentru Andrea deoarece acesta provi-
ne chiar de la câinele pe care l-a avut. ,,Totul 
a început din pasiunea pentru frumos, îmi 

plăceau mult lumânările. Numele Zen Can-
dle vine de la câinele pe care l-am avut, care 
ne era tare drag. E ca și cum am făcut-o în 
memoria lui. Prima lumânare pe care am 
făcut-o era cu aromă de bubble gum” a de-
clarat Andrea.
În ceea ce privește aromele lumânărilor, pu-
tem vorbi despre anti-tabac, bubble gum, 
portocale și scorțișoară, lavandă, pepene 

galben, romance, lemn de santal, ceai verde. 
Iar recent au adăugat și arome precum bana-
na, almond, vanilla, Cookie Monster, moji-
to. ,,Fiecare aromă în parte vine cu anumite 
beneficii și aduc o stare de bine. De exem-
plu, lavanda calmează, cea cu portocale și 
scorțișoară mie-mi dă o stare de sărbătoare, 
bubble îmi aduce aminte de copilărie” preci-

zează Andrea Șerbănați. 
Cheltuielile nu sunt chiar mici pentru rea-
lizarea unei astfel de lumânări, aici vorbind 
de prețul borcanului, a fitilului, ceara în sine, 
aroma, etichetele.
Sunt conștienți de faptul că pe lângă calita-
te, produsul lor are nevoie și de o prezentare 
deosebită, motiv pentru care se gândesc și 
la un altfel de design pentru lumânările re-
alizate de ei. ,,Pe viitor, pe lângă borcănașe, 
avem planificat să folosim și alte recipien-
te și totodată să creăm un decor mult mai 
atrăgător. De exemplu, la cele cu aromă de 
lavandă, să punem deasupra chiar lavandă 
uscată ori să folosim portocale uscate și un 
bețișor de scorțișoară la cele cu această aro-
mă” menționează Andrea Șerbănați.
Cei doi au participat la una dintre edițiile 
Târgului Producătorilor Locali din Reghin 
cu un stand expozițional pentru a putea ve-
dea impactul asupra potențialilor clienți. De 
asemenea și-au creat și o pagină de facebook 
unde cei interesați pot vedea ultimele noutăți 
realizate de ei. 

Andrea Șerbănați și Răzvan Vladu sunt doi tineri, ea din Suseni, iar el din Reghin, care au intrat recent în lumea confecționării de lumânări din ceară de soia. Chiar dacă sunt la început de drum, 
produsul scos pe piață de ei, vine într-o formă ce atrage privirile. Este mai precis o pasiune pentru frumos, pe care își doresc să o dezvolte, în așa fel încât, pe viitor să facă cu adevărat o afacere 
din asta.



NR 168 10ECONOMIC

Reamintim faptul că, la începutul anului, tot 
pentru municipiul Reghin, a fost semnat unul 
dintre cele mai importante și valoroase pro-
iecte care are ca scop asigurarea mobilității, 
în valoare totală de peste 31,7 milioane lei.
Școala Gimnazială „Florea Bogdan” și strada 
Apalinei vor beneficia de o reabilitare com-
pletă. Pe strada Apalinei se va reface asfaltul, 
rețelele de canalizare și apă, iar la Gimnaziul 
”Florea Bogdan”, anexele vor fi demolate, iar 
corpurile principale vor fi modernizate com-
plet, pentru cursuri fiind cumpărate noi do-
tări și echipamente.

Buget, proiect și program finanțare:

Fondurile alocate prin semnarea contrac-
tului, provin din Programul Operațional 
Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 
13.1, care finanțează cererile de finanțare 
pentru ”sprijinirea regenerării orașelor mici 
și mijlocii, prin oferirea de sprijin pentru 
revitalizarea fizică, economică și socială a 
comunităților defavorizate din regiunile ur-
bane și rurale”. Proiectul contractat pentru 
municipiul Reghin are o valoare totală de 
25,422,398.68 lei, din care valoarea finanțării 
nerambursabile alocate este de 22,602,880.50 
lei, în cuantum de 98,00% din valoarea eli-
gibilă a proiectului (adică mai mult de 4,8 
milioane euro), diferența de peste 2 milioane 
lei constând în contribuția beneficiarului la 
cheltuielile eligibile și neeligibile.
Termen finalizare proiect:  30.09.2023.
„Banii europeni vor fi folosiți pentru reabi-
litarea municipiului Reghin, iar în acest fel 
municipalitatea speră ca tot orașul și zonele 

sale adiacente vor deveni mult mai sigure și 
mai bine puse în valoare, iar cei peste 33.000 
locuitori se vor bucura de condiții moder-
ne de trai. Acum, vorbim de un proiect de 
amenajare urbană, care va moderniza o stra-
dă importantă, iar dezvoltarea sistemului 
educațional constă în reabilitarea și dotarea 
Școlii Gimnaziale „Florea Bogdan”. În dome-
niul infrastructurii școlare, reamintim alte 
trei proiecte derulate de municipiul Reghin 
prin Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Centru  și anume: „Modernizarea și dotarea 
Grădiniței cu Program Prelungit nr. 3 din 
Municipiul Reghin, județul Mureș”, „Creșa 
„Spiridușii Veseli” (schimbare de destinație 
din școală în creșă, modernizare, extindere și 
dotare)” și ”Modernizarea și dotarea Liceului 
Tehnologic Petru Maior (învățământ primar 
și gimnazial) din municipiul Reghin, județul 
Mureș”. În total, la Reghin se vor investi pes-
te 15 milioane euro în cadrul Programului 
REGIO”, a declarat domnul Simion Crețu, 
director general ADR Centru.

Principalele activități prevăzute în proiect 
sunt:
Școala Gimnazială „Florea Bogdan” are o 
suprafață a terenului de 9.245 mp și 8 cor-
puri de clădire cu suprafața construită totală 
de 2.325 mp și o suprafața totală desfășurată 
de 3.948 mp. Dintre cele 8 corpuri de clădire, 
funcțiuni didactice au Corpurile C1 – Școala, 
Corpul C5 (clădirea centralei termice), Cor-
pul C2 – Sala de sport și Corpul C4, care, în 
urma extinderii, va avea funcțiunea de sală 
festivă, bibliotecă și școală. Corpurile anexă 
C3, care în prezent are funcțiunea de bibli-

otecă și o stare avansată de degradare, C6, 
C7, și C8, având funcțiunile de magazie și 
o stare avansată de degradare, vor fi demo-
late. Va fi construită o facilitate cu funcții 
educaționale și recreative, respectiv un teren 
de sport, pentru desfășurarea activităților 
didactice și recreative ale elevilor, având o 
suprafață de joc de 989 mp. În urma realizării 
investiției publice, 477 elevi ai școlii gimna-
ziale aparținând grupurilor vulnerabile vor 
beneficia de condiții mai bune de desfășurare 
a procesului educațional.
Modernizarea infrastructurii rutiere a stră-
zii Apalinei presupune modernizare prin 
asfaltare, amenajări de parcări, stații auto-
buz, amenajare trotuar cu pavaj, amenaja-
re accese, amenajare spații verzi, realizarea 

canalizației de rețele subterane, înlocuirea 
rețelei de distribuție apă, execuție racorduri 
la rețeaua de canalizare menajeră, execuție 
rețea canalizare pluvială și amenajarea 
intersecțiilor cu drumurile laterale. Strada 
Apalinei asigură accesul spre zona margina-
lizată a municipiului Reghin, având o lun-
gime de 2.437 m. De asemenea, se vor mo-
derniza pe toată lungimea străzii, reparații la 
205 din branșamentele existente și realizarea 
a 20 de noi branșamente, realizarea a 133 
racorduri noi la rețeaua de canalizare me-
najeră, realizarea, pe toată lungimea străzii, 
a canalizațiilor pentru iluminat public și a 
canalizațiilor pentru tubulatură de fibră op-
tică.

Anul acesta Mocănița Sovata împlinește 10 
ani de când a fost repusă în funcțiune și stră-
bate traseul între Sovata și Câmpu Cetății, 
care durează  două ore dus – întors cu o pau-
ză de 10 minute la capăt de linie. 
Mocănița Sovata circulă zilnic, cu excepția 
zilei de luni când  intră în revizie. În restul 
zilelor circulă cu program de trei ori pe zi: 
11.00, 14.00 și 17.00 cu pornire din Sovata, 
strada Gara Mică. Casa de bilete se deschi-
de la ora 8.00 de unde se pot cumpăra bile-
te pentru una dintre cele trei curse din ziua 
respectivă. Important de menționat faptul că 
nu se pot face rezevări. 
Biletele se eliberează cu loc, în ordinea sosi-
rii, prețul unui bilet fiind de: 
30 de lei pentru copii între 4 – 14 ani 
50 de lei pentru persoanele între 14 – 65 ani 
40 de lei pentru persoanele peste 65
Potrivit site-ului mocanitasovata.ro ,,loco-
motiva cu aburi pentru linie îngustă seria 
764052, face parte din lotul de 10 locomotive 
construite în anul 1949, la fabrica Chrzanow 

Polonia, din care două au ajuns în România, 
fiind conservate până în anul 2011, în depo-
ul Sibiu. Garnitura de tren are 4 vagoane tip 

gondolă. Toate vagoanele au o lungime cu-
prinsă între 11 și 12 metri. Unul dintre va-

goane a fost construit 1953, iar două în anii 
1985 și 1991”.

Mocănița – atracția turistică din Sovata
Plimbarea cu trenul pe linia ferată îngustă e una dintre atracțiile din stațiunea Sovata. Construită în anul 1949, în Polonia, locomotiva cu aburi funcționează cu lemn și cărbune și are  o viteză 
de maxim 35 km/oră, însă se circulă cu o viteză mai mică tocmai pentru ca turiștii să poată admira peisajul. 

Școala Gimnazială „Florea Bogdan” și strada Apalinei din 
Reghin vor fi reabilitate cu fonduri europene
Până la momentul actual, peste 74 de milioane de lei sunt propuși pentru investiții în Municipiul Reghin, din care peste 60 de milioane de lei sunt fonduri europene.
De curând, a fost semnat proiectul cu titlul „Extinderea, reabilitarea și dotarea Școlii Gimnaziale „Florea Bogdan” și modernizarea străzii Apalinei din Municipiul Reghin, județul Mureș”, finanțat 
în cadrul Axei Prioritare 13 a Programului Operațional Regional 2014-2020 – gestionat la nivel regional de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru. Valoarea totală a acestui proiect 
este de peste 25,4 milioane lei.

Codruţa ROMANŢA



NR 168 11UTILE

COMUNICAT DE PRESĂ
Finalizare proiect

SC DEMARAJ TRANS SRL anunta finalizarea proiectul 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 s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respec-
tiv 05.05.2021 

Obiectivul proiectului îlreprezintă sprijinirea SC DEMARAJ TRANS SRL.
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: 

-menținereaactivității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 714 349,93 (valoarea totala) din care : 621 173.85 lei grant si 93 176,08 lei cofinanțare.
Proiect cofinanțat din FondulEuropean de Dezvoltare Regionalaprin ProgramulOperațional Competitivitate 2014-2020]
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CASETA REDACŢIEI

Recent a fost organizată o întâlnire unde au 
fost prezenți și reprezentanți OIN Alba Iulia, 
finanțatorii proiectului.
,,Cu multă muncă, cu multă implicare din 
partea tuturor factorilor de decizie din acest 
proiect, suntem la realizarea a 40% ca pro-
cent de implementare a proiectului. Astăzi, 
am avut pe această temă un control de la OIR 
Alba Iulia. Actele au fost verificate, nu sunt 
probleme, deși în comună au fost discuții și 
pro și contra privind acest proiect. Conclu-
ziile sunt că s-a lucrat corect și putem mer-
ge mai departe. Depinde de noi, de cei din 
echipele de implementare, de la liceu, de 
cadrele didactice, de cei din Primăria Deda, 
de doamna Carmen Cotruș și în mod deose-
bit de sprijinul doamnei Ioana Crișan, care 
cunoaște legislația și știe tot ceea ce trebuie 
făcut pentru desfășurarea în bune condiții a 
proiectului, a sarcinilor care-i revin din acest 
proiect pentru ducerea lui la bun sfârșit. Ilu-
minatul public, o investiție de 450 000 de lei, 
este realizat, avem realizate 5 afaceri, care 
sunt deja funcționale. Au intrat banii nece-
sari pentru diferența de 15 proiecte până la 
20 de afaceri care se vor implementa. Avem 
cursuri de calificare, elevii au beneficiat de 
burse. Până la finalul proiectului vom avea 
parte de multe lucruri benefice comunității 
noastre” a declarat Lucreția Cadar, primarul 
comunei Deda. 
Ioana Crișan, directorul general al firmei 
de consultanță, Ioanida Turism, a decla-
rat că ,,Proiectul a demarat în luna iunie 
2017, când am început cu analiza nevoilor 
la nivelul comunității și atunci am creionat 

pentru prima dată ce rezultate ne dorim a fi 
atinse, în funcție de bugetul alocat acestui 
proiect. Valoarea totală a proiectului este 
de aproximativ 6 milioane de euro. Ceea ce 
ne-am propus la nivel de rezultate consider 
că este destul de ambițios, atât pe partea de 
educație, încadrarea în grupul țintă al pro-
iectului a 200 de antepreșcolari, preșcolari 
și școlari pentru a beneficia de acțiuni 
educaționale, motivaționale, multe acțiuni 
prin care ei să conștientizeze cât de impor-
tantă este școala. Precum și implicarea a 336 
de adulți care să beneficieze de mai multe 
acțiuni integrate cum ar fi consiliere profe-
sională, formare profesională, mediere, an-
treprenoriat, finanțarea a 20 de afaceri cu 25 
000 de euro. Vorbim și de servicii medicale 
sau servicii de locuire prin care ne propu-
nem să îmbunătățim atât condițiile de locu-

ire, precum și să dotăm locuințele celor 150 
de gospodării integrate, cu electrocasnice. 
Sunt foarte mândră că până astăzi am ajuns 
să parcurgem 40% din implementarea pro-
iectului, atât din punct de vedere al indicato-
rilor, cât și din punct de vedere al bugetului 
și sunt sigură că o să putem să îl ducem la 
bun sfârșit.”
Au fost depuse sesizări cu privire la corec-
titudinea proiectului, însă acestea nu s-au 
confirmat. Despre acest aspect a vorbit Ale-
xandra Rus – director executiv adjunct, OIR 
POSDRU Regiunea Centru. ,,Până în acest 
moment putem spune că este un proiect 
în cadrul căruia au fost constatate anumite 
erori, care s-au corectat, atât în procesul de 
monitorizare cât și în procesul de verificare 
cheltuieli. Au existat anumite sesizări depuse 
în cadrul acestui proiect, iar noi, ca organism 

intermediar, împreună cu autoritatea de ma-
nagement și evident, Ministerul Investițiilor 
și Proiectelor Europene ne-am asigurat că 
efectuăm toate verificările până în acest mo-
ment, pe care legea ne obligă să le realizăm 
în cadrul unor astfel de sesizări. Până în acest 
moment, din sesizările depuse, în urma veri-
ficărilor, niciunul dintre aspectele care au fă-
cut obiectul acelei sesizări nu s-a confirmat. 
De asemenea, în ceea ce privesc suspiciunile 
de fraudă, care au fost înaintate către DLAF 
(Departamentul pentru luptă antifraudă n.r.) 
pentru trei contracte de achiziții publice, 
DLAF a dispus clasarea acestora, respectiv a 
considerat că nu există indicatori de fraudă 
care să justifice acele suspiciuni. Ca urma-
re, în acest moment, discutăm despre un 
proiect, ca oricare altul, care are suspiciuni 
de neregulă sau de fraudă care sunt încă în 
investigare, dar despre care nu ne putem 
pronunța decât în momentul în care orga-
nele competente se vor pronunța la rândul 
lor. Din perspectiva implementării, ceea ce 
pot să apreciez este faptul că buna credință 
a acestui beneficiar a fost demonstrată și de 
faptul că la momentul în care au existat aceste 
suspiciuni, a preferat să suspende implemen-
tarea proiectului, tocmai pentru a aștepta o 
rezoluție din partea organelor competente. 
Până în acest moment nu putem considera 
că există probleme deosebite. La fel cum este 
cazul și celor 24 de proiecte care se referă la 
dezvoltarea unei comunități marginalizate, 
acest apel de proiecte 4142 a fost de la bun 
început și încă este unul dintre cele mai com-
plexe și mai dificile apeluri de proiecte”.

Proiectul ,,De la marginalizare, la integrare” continuă
,,De la marginalizare, la integrare”, proiectul implementat de Primăria Comunei Deda a ajuns aproape la jumătatea drumului. Multă muncă depusă, însă satisfacția reușitei este mare. Un proiect 
nu tocmai ușor, dar care aduce beneficii multor locuitori din comună.
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