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Ziua Persoanelor Vârstnice serbată la Casa de Cultură ,,Eugen Nicoară”
Consilierii locali reghineni au adoptat pro-
iectul de hotărâre privind ,,aprobarea orga-
nizării și desfășurării în municipiul Reghin 
a evenimentului ”Ziua Internațională a Per-
soanelor Vârsnice”, ediția 2021, cuprinderea 
și alocarea sumei necesare desfășurării în 
bune condiții a acestuia.
În acest sens, pentru evenimentul ce se va 
desfășura vineri, 1 octombrie, la Casa de 
Cultură ,,Eugen Nicoară” din Reghin a fost 
aprobată suma de 15.000 de lei. 
,,Ne dorim să aducem în fața oameni-
lor un spectacol cultural-artistic de cali-
tate, care cuprinde un concert-spectacol 
de tango argentinian, asigurat de artiști 
români profesioniști. Pe lângă muzicieni 
instrumentiști, care performează atât în țară 

cât și în străinătate, spectacolul va aduce 
în prim-plan reprezentații artistice puse în 
scenă de dansatori profesioniști de tango. 
În deschiderea serii, spectatorii se vor putea 
bucura de momente artistice asigurate de ti-
nerii artiști reghineni” se arată în materialul 
de ședință. 
Nunta de aur
Nu vor fi uitate nici în acest an cuplurile care 
sărbătoresc 50 de ani de căsătorie – Nunta de 
Aur, cărora le este alocat un moment special. 
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Prin introducerea acestei rute și totodată a 
autobuzelor ecologice, administrația publică 
locală speră ca cetățenii municipiului Reghin 
să lase mașinile acasă, în favoarea transpor-
tului cu autobuzul. Transportul cu autobuze-
le va diminua astfel blocajele în trafic. 
,,Se urmărește decongestionarea traficului 
din municipiu, reducerea poluării chimice 
și fonice, stimularea publicului călător în 
direcția renunțării la deplasările cu autotu-
rismele propri și utilizarea transportului pu-
blic. Totodată reducerea accidentelor rutiere 
prin diminuarea numărului de autovehicule 
care circulă în municipiu” spune Imola Gra-
ma, purtătorul de cuvânt al Primăriei muni-
cipiului Reghin. 

PROGRAMUL LINIEI 4 ESTE URMĂTO-
RUL: 

7.15 – Biserica Săsească
7.18 – B-dul Unirii, bl.6
7.20 – B-dul Unirii, bl. 40-42
7.22 – B-dul Unirii, bl. 57 (Poliția)
7.25 – strada Pandurilor (Caraiman, nr.5)
7.27 – strada Pandurilor, nr.103
7.29 – strada Pandurilor, nr. 27

7.32 – Parcul Central (vis-a-vis de Cinema 
Patria)
7.35 – Biserica Săsească

7.40 – Liceul ”Petru Maior”
7.42 – strada Ierbuș, nr. 10 (Alpina)
7.43 – strada Ierbuș, nr. 19 (Transformator)
7.45 – strada Ierbuș, nr.37 (Intex)
7.46 – strada Ierbuș, nr. 40 (Necomar)
7.48 – strada Ierbuș, nr. 37 (Kastamonu)

7.50 – strada Câmpului, nr. 1
7.58 – strada Gării, nr.23-25 (Kaufland)
8.01 – strada Duzilor, nr. 57
8.05 – Biserica Săsească

13.10 – Biserica Săsească

13.15 – Liceul ”Petru Maior”
13.17 – Gara CFR
13.20 – strada Gării, nr.23-25 (Kaufland)

13.22 – B-dul Unirii, bl.6
13.23 – B-dul Unirii, bl. 40-42
13.25 – B-dul Unirii, bl. 57 (Poliția)
13.27 – strada Pandurilor, nr.103
13.31 – strada Pandurilor, nr. 27
13.33 – Parcul Central (vis-a-vis de Cinema 
Patria)
13.35 – Biserica Săsească

Diminuarea blocajelor în trafic prin folosirea autobuzelor 
Márk Endre, primarul municipiului Reghin a anunțat faptul că începând de joi, 16 septembrie, copiii se pot deplasa la şcoală cu autobuze ecologice. 
„Am adăugat o nouă rută la rețeaua de transport public local. Este vorba de linia 4. Sperăm să convingem cât mai mulți cetățeni să îşi lase maşina acasă şi să folosească echipamente moderne 
de transport public” precizează Márk Endre. 

Codruţa ROMANŢA

Se distribuie pachetele cu produse alimentare
Primăria Municipiului Reghin anunță or-
ganizarea unei noi acțiuni de distribuire a 
pachetelor cu produse alimentare destinate 
beneficiarilor prevăzuți de Programul Ope-
raţional Ajutorarea Persoanelor Defavoriza-
te (POAD).
În perioada 14.09.2021- 20.10.2021, se des-
fășoară acţiunea de distribuire a ajutoarelor 
în cadrul POAD prin intermediul căruia se 
acordă pachete cu produse alimentare pen-
tru familiile și persoanele singure, benefici-
are de venit minim garantat, acordat în baza 
Legii nr. 416, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare și pentru famili-

ile beneficiare de alocație pentru susținerea 
familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare.

Programul după care se vor distribui aces-
te produse este de luni până joi, între orele 
09.00-15.00 și vineri între orele 09.00-13.00, 
la sediul  R.A.G.C.L. S.A.

Pentru a ridica produsele, titularul se va pre-
zenta cu actul de identitate în original, pre-
cum și actele de identitate și de stare civilă a 
celorlalți membri de familie în original.  

Fiecare beneficiar primește o cutie care 
va conține următoarele produse:

– Făină albă de grâu 1kg. – 5 buc;
– Mălai 1kg.- 4 buc;
– Paste făinoase 400g. – 2 buc;
– Ulei 1l. – 4 buc;
– Zahăr 1kg. – 2 buc;
– Orez 1 kg. – 4 buc.;
– Conservă carne de vită 300g. – 5 buc;
– Conservă carne de porc 300g. – 3 buc;
– Conservă pateu de ficat de porc 200g. – 5 
buc;
– Compot de fructe 720 ml. – 2 buc.;
– Gem de fructe 360g. - 1 buc;
– Gem de fructe dietetic 360g. – 1 buc.
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Cum a fost la Street Food & Music Festival? 
Timp de trei zile, în centrul municipiului Reghin a fost altfel de sărbătoare. O sărbătoare a reghinenilor, în familie. Și nu, nu e deloc exagerat când vorbesc despre asta pentru că până acum nu 
mi-a fost dat să văd şi să trăiesc pe viu un astfel de eveniment. 

E drept că proiectul, fiind aprobat abia miercuri, iar eveni-
mentul fiind mediatizat tot de atunci, nu mulți au avut habar 
despre organizarea acestuia. 
Dar pentru prima ediție, nici nu a fost nevoie de mai mult. 
A fost exact de ce aveam nevoie în vremurile astea tulburi, 
fiind mai de grabă o atmosferă familială, aproape intimă. 
Nu a fost deloc vorba de balauri pe coclauri ori despre mare 
tamtam în organizare. Nu a răsunat muzica din boxe pentru 
întregul oraș. A fost vorba despre lucruri simple, care puse 
cap la cap au dat viață unui întreg de bun gust. Și nu! N-am 
de gând prin asta să periez administrația locală, dacă asta 
vă las impresia la prima vedere, ci despre cum am simțit eu 
aceste zile, ca parte a acestui eveniment, în calitate de artizan, 
de această dată. 
Street Food & Music Festival la Reghin
Așa cum spuneam, primul de acest gen organizat în urbea 
noastră. Vineri însă, vremea a fost capricioasă, ploaie și ră-
coare, fapt ce a ținut reghinenii mai mult prin casă. Nu ne-a 
rămas decât să sperăm că următoarele zile vor aduce cu ele 
soare, ceea ce de altfel, spre bucuria tuturor s-a și întâmplat.
Câteva rulote cu mâncare, pe care reghinenii au putut să o 
servească în cele trei zile. Muzică faină, cu artiști de-ai noștri, 
locali ori din apropiere, nu departe de granița județului, tea-
tru de păpuși, pictură pe față, degustare de vin, brânză și za-
cuscă. La lăsarea întunericului, și-a făcut loc printre vizitatori 
spectacolul de lumini și foc.  Cumulat cu acest eveniment a 
fost  Târgul Producătorilor Locali, care a oferit reghinenilor 
diverse produse gastronomice, cât și de artizanat. 
Nu pot să uit de aleea din zona fântânii arteziene, acoperită 
de zeci de umbrele colorate, care a devenit unul din locurile 
de atracție pentru fotografii reușite. 

Surprinzător ori nu, reghinenii nu au lăsat atât de mult ,,ba-
lamuc” în urma lor, pentru că au lăsat ,,suvenir” zonelor ver-
zi din parc câte un pahar de plastic în stânga și în dreapta, 
pentru care clar că-s de tras de mânecă. Dar de apreciat au 
fost cei de la salubritate, care la primele ore ale dimineții erau 
deja cu mătura în mână, la datorie. 

Gangul transformat în artă stradală

Altă zonă a parcului, altă imagine, la fel de colorată, dar cu 
alt subiect. De această dată Gangul de la intrarea în cartierul 
Rodnei a fost subiectul principal, transformându-se într-un 
punct atractiv al orașului, datorită artei graffiti-ului. 
Timea Kalaber și Petru Mărginean, doi reghineni talentați 
au făcut față provocării, colorând un perete, astfel încât de 
acum înainte lucrarea lor va bucura ochiul provitorului tre-
cător prin acest gang.
Petru Mărginean s-a lăsat condus de ,,Nu am gândit nicio 
schiță, dar o să fie ceva temă muzicală, ceva decorațiuni. 
Nici când am ajuns cu mașina cu uneltele necesare nu știam 
ce fac. Afară se practică de mult graffiti și chiar se investesc 
din partea primăriilor pentru panotajul stradal o grămadă 
de bani, inclusiv blocuri, fațadele caselor. Decât niște pereți 

netencuiți, mai bine piscăliți” a precizat Petru Mărginean. 

Strângere de fonduri pentru un Centru Modern destinat 
copiilor cu nevoi speciale

Un loc de atracție pentru cei mici au fost activitățile organiza-
te de Asociația Zori Kids din Reghin, prin intermediul cărora 
copiii prezenți au luat parte activ, la jocuri care le-au provo-
cat bucurie. Activitățile au avut ca scop strângerea de fonduri 
pentru un centru modern destinat copiilor cu dizabilități și 
nu numai. Un centru de furnizare a serviciilor de terapii ino-
vative și psihoterapii pentru copiii și adolescenții cu tulbu-
rări de neurodezvoltare, cu nevoi speciale, cu dificultăți de 
adaptare și gestionare a emoțiilor. 
,,Pentru noi și pentru copilași  a fost o experiență frumoasă, 
plină de activități educaționale,  sportive și artistice. Sâmbă-
tă am avut prima noastră campanie de strângere de fonduri 
pentru a începe construcția unui Centru Modern pentru toți 
copiii cu dizabilități și nu numai. Am început această cam-
panie prin sărbătorirea toamnei cu o serie de activități artis-
tice, educative și sportive. Am adus puțin din ceea ce facem 
zilnic în cadrul asociației, tuturor copilașilor.  Duminică a 
fost prima serie din programul educațional „Da, poți!” unde 
am vorbit despre încredere. Acest program va continua sâm-
băta în data de 2 octombrie 2021, în cadrul asociației unde 
așteptăm toți copilașii cu mult drag. Ne bucurăm că cei mici 
au avut parte de această experiență frumoasă și plină de 
activități. Am avut alături, pe lângă specialiștii asociației, și 
părinții, care ne-au ajutat în organizarea tuturor activităților, 
precum și copiii care au fost foarte încântați să le arate tutu-
ror ce activități frumoase fac ei la Zori Kids” spune psiholo-
gul Alina Farkas, coordonatorul Asociației Zori Kids.  

Codruţa ROMANŢA



NR 170 4SOCIAL

Maria Bucin Crișan desemnată Tezaur Uman Viu

,,Ideea a pornit de la faptul că ne-am dorit 
să facem ceva pentru tanti Maria. Noi am 
colaborat mult cu ea și chiar am făcut câte-
va filmulețe cu ea, care au avut foarte mul-
te vizualizări pe rețelele sociale. Râdeam și 
îi spuneam că e vedeta noastră. Am simțit 
că ne poartă noroc și am zis să facem ceva 
doar pentru ea. La vârsta pe care o are, tre-
buia să facem ceva pentru sufletul ei, pen-
tru că nu știu cât o mai putem invita la noi 
de-acum încolo. Și-atunci, ne-am hotărât să 
depunem dosarul pentru a obține titlul de 
Tezaur Uman Viu. De aici a pornit. Și-apoi 
sigur că am apelat la persoane care o cunosc 
și au putut să ne dea referințe despre activita-
tea ei profesională. Ne bucurăm mult de tot. 
Reacția ei o știam dinainte pentru că ea nu 
credea și când i-am zis cu vreo două săptă-
mâni în urmă că are șanse, era oarecum dez-
amăgită pentru că cineva i-a zis că are șanse 
foarte mici să obțină un astfel de titlu pentru 
că e o concurență mare pe țară. Noi nu ne-
am pierdut credința și i-am spus: tanti Maria, 
trebuie să credem, pentru că dacă Dumnezeu 
vrea să obțineți acest titlu, o să îl obțineți! Și 
chiar așa a fost!” a precizat Roxana Man, ma-
nagerul Muzeului Etnografic „Anton Badea” 

din Reghin. 
Cele 12 persoane ,,purtătoare, păstrătoare, 
creatoare și păstrătoare de patrimoniu cultu-
ral imaterial” anunțate de Ministerul Culturii 
sunt: 
Ion Albu, jud. Neamț, (spiritualitate măști 
populare) 
Maria Antoaneta Ciucă, jud. Sibiu, (port po-
pular / brodat) 
Sorin Ion Giubega, jud. Vâlcea, (prelucrarea 

lutului/olărit) 
Petru Hașaș, jud. Bihor, (prelucrarea lutului 
/olărit) 
Ioan Moldovan, jud. Bistrița Năsăud, (spiri-
tualitate cântăreț neprofesionist)
Cornel Salvator Palladi,  jud. Bihor, 
(confecționare instrumente muzicale)
Lăcrămioara Pop, jud. Harghita, (spirituali-
tate cântăreț neprofesionist) 
Cosana Vinca, jud. Hunedoara, (spiritualita-

te cântăreț neprofesionist)  
Maria Bucin, jud. Mureș, (spiritualitate) 
Ștefan Lupu, jud. Brașov (prelucrare lemn) 
Dumitru Tincu Pop, jud. Maramureș, (spiri-
tualitate cruci și epitafuri) 
Viorica Tripon, jud. Cluj, (prelucrarea fibre-
lor și firelor textile – țesături).

,,Programul TEZAURE UMANE VII, imple-
mentat de Ministerul Culturii, prin Comisia 
Națională pentru Salvgardarea Patrimoniu-
lui Cultural Imaterial, urmărește salvgarda-
rea, păstrarea și transmiterea patrimoniului 
cultural imaterial. Programul vizează iden-
tificarea și recunoașterea la nivel național a 
celor care sunt creatori și păstrători ai valo-
rilor tradiționale și care fac, prin talentul și 
efortul lor, dovada caracterului excepțional 
al performării, fiind capabili să transmită un 
anumit element de patrimoniu imaterial, în 
forma și cu mijloacele tradiționale nealtera-
te, contribuind astfel la asigurarea viabilității 
acestuia în cadrul comunităților”  se arată pe 
site-ul cultura.ro. 

Rapsodul popular Maria Bucin Crişan din Sânmihaiu de Pădure, sat aparținător comunei Beica de Jos se numără printre cele 12 persoane din România, care în data de 6 septembrie au primit 
titlul de ,,Tezaur Uman Viu”. Dosarul de candidatură pentru titlul de „Tezaur Uman Viu” a fost întocmit de Muzeul Etnografic ,,Anton Badea” din Reghin. 

Codruţa ROMANŢA

Creșele arondate grădinițelor cu program prelungit

 Acestea oferă copiilor antepreșcolari cu vâr-
ste cuprinse între 11 luni și 3 ani servicii in-
tegrate de educație, îngrijire și supraveghere.
Astfel, începând cu anul școlar 2021-2022, 
creșele de stat sunt arondate, la solicitarea 
primarilor, urmare a hotărârilor autorităţilor 
deliberative, prin decizie a inspectoratelor 
școlare judeţene sau a municipiului Bucu-
rești, unităţilor de învăţământ preșcolar cu 
program prelungit, cu personalitate juridică.
Procedura de arondare a creșelor trebuie fi-
nalizată până în data de 1 octombrie. 
Tot din acest an școlar, pentru ocuparea 
funcției didactice de educator – puericultor 
se acceptă și absolvenți ai liceului pedago-
gic sau ai unei școli echivalente, cu specia-
lizarea educatoare, care au urmat cursuri de 
educație timpurie în cadrul proiectelor deru-
late de Ministerul Educației cu terți, precum 
și absolvenți cu diplomă de licență, specia-
lizarea pedagogia învățământului preșcolar 
și primar sau absolvenți ai programelor de 

masterat didactic, specializarea educație tim-
purie.
Având în vedere cele mai sus menționate, 
consilierii locali reghineni au aprobat pro-
iectul de hotărâre privind arondarea creșelor 
de stat la unitățile de învățământ preșcolar 
cu program prelungit cu personalitate juri-
dică din municipiul Reghin. Astfel, cele trei 
creșe de stat care funcționează în municipiul 
Reghin, au fost arondate după cum urmează:
Creșa nr. 1 cu sediul pe strada Mihai Viteazu 
nr. 13 și Creșa ,,Universul Prichindeilor” cu 
sediul pe strada Mihai Viteazu nr. 85A se 
arondează la Grădinița cu Program Prelungit 
nr. 4 Reghin, cu personalitate juridică, de pe 
strada Salcâmilor. 
Creșa nr. 2 cu sediul pe strada Dealului nr. 
12-14 se arondează la Grădinița cu Program 
Prelungit nr.5, cu personalitate juridică, de 
pe strada Gării nr. 4. 

În data de 15 septembrie a fost publicată Ordonanța de Urgență care modifică legea educației naționale. Această modificare prevede că începând cu anul şcolar 2021 – 2022 din sistemul național 
de învățământ preuniversitar  fac parte şi creşele.

Ambulatoriu de Pediatrie în curtea Spitalului din Reghin 
Pentru creşterea calității serviciilor medicale, managerul interimar al Spitalului Municipal ,,Dr. Eugen Nicoară” din Reghin a depus o solicitare către Primăria municipiului Reghin pentru a primi 
sprijin în achiziția unei clădiri mobile, în care să poată fi amenajat Ambulatoriul Integrat de Pediatrie. 

În momentul de față, Ambulatoriul de Pedia-
trie funcționează într-o locație aflată pe stra-
da Petru Maior nr. 31, mai precis la Policlini-
că, la o distanță destul de mare față de Secția 
de Pediatrie din cadrul spitalului. Astfel, 
acest fapt ,,constituie un impediment în ceea 
ce privește creșterea ponderii afecțiunilor 
rezolvate în ambulatoriul de specialitate” 
după cum se arată în nota de fundamentare. 
Ba mai mult, ,,actualul cabinet de pediatrie 
funcționează într-o clădire veche, în care 
nu se poate asigura respectarea circuitelor 
impuse de legislația în vigoare, se impune 
amenajarea unui spațiu nou, în care actul 
medical să poată fi asigurat în condiții opti-
me”. Totodată ,,îmbunătățirea infrastructurii 
în sectorul serviciilor de sănătate cu regim 
ambulatoriu poate avea un impact pozitiv 
asupra calității serviciilor acordate”.

Această clădire se dorește a fi amplasa-
tă în curtea spitalului, între spațiul unde 
funcționează Computerul Tomograf și Bise-
rica Sf. Vasile cel Mare. 
În acest sens, în cadrul ședinței extraordi-
nare din data de 22 septembrie, consilierii 
locali reghineni au aprobat proiectul de ho-
tărâre privind aprobarea indicatorilor tehni-
co-economici pentru obiectivul de investiție 
“Construire clădire modulară tip container 
pentru ambulatoriu pediatrie în incinta spi-
talului Dr. Eugen Nicoară Reghin”. 
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Cavaleri și Prințese în Parcul Dendrologic din Gurghiu
Organizat de Asociația Culturală Asserculis, în parteneriat cu Primăria comunei Gurghiu şi Consiliul Județean Mureş, Festivalul Medieval de la Gurghiu s-a dovedit a fi un eveniment care poate 
aduce un plus comunei Gurghiu.

Un eveniment promițător, Festivalul Medi-
eval Gurghiu a oferit duminică, 19 septem-
brie, un nou suflu Parcului Dendrologic, 
prinzând parcă viață odată cu prezența pu-
blicului numeros și a programului desfășurat 
în cadrul festivalului.
,,Zona medievală este una foarte permisivă. 
Ne permite să accesăm o zonă romantică, o 
zonă unde putem insufla valorile pe care noi 
dorim să le atingem. Dacă valorile noastre 
sunt la un anumit nivel, publicul ne va îm-
pinge întotdeauna tot mai sus. Zona medi-
evală este atât de frumoasă încât respectăm 
să ne iubim aproapele, să respectăm femeile, 
să respectăm colegii, chiar dacă luptăm, nu 
suntem inamici, suntem doar adversari. Sunt 
unele din puținele reguli ale Evului Mediu” 
spune Francisc Ienei, organizator.
,,Începând cu acest an, Primăria Gurghiu a 
preluat Parcul Dendrologic pentru că starea 
lui lăsa de dorit. Făcând ordine și curățenie 
am vrut să redăm parcului ceea ce merită 

și a fost odată. Am postat pe facebook câte-
va poze și filmulețe și mulți dintre prietenii 
mei mi-au recomandat un festivalul medie-
val sau muzică folk. Am cam lăsat ideea la 
o parte pentru că sincer stăm destul de rău 
cu bugetul. Dar băieții din trupa Asserculis 
au vizitat parcul și apoi au venit la mine cu 
propunerea de a organiza acest eveniment. 
Le-am spus da, depinde cât doriți pentru că 
nu avem bani. Ne-am înțeles la o sumă mo-
dică să facem acest festival. Este un început 
și sperăm să ia amploare de la an la an. Este o 
bogăție ceea ce avem în Gurghiu, acest parc, 
acest castel pe care mulți ar vrea să îl aibă. 
Parcul este deschis pentru oricine, se poate 
vizita. Au fost foarte mulți turiști anul aces-
ta, și am primit doar cuvinte de laudă. Parcul 
este recunoscut mai ales prin elevii Liceului 
Silvic care s-au perindat pe aici cu zeci de ani 
în urmă. Aici își făceau practica, întrețineau 
parcul, însă, din păcate, acum nu se mai face 
pentru că părinții le reproșează profesorilor 

că le pun copiii la treabă. Și din acest motiv a 
cam fost lăsat la o parte, așa că am zis că nu 
se mai poate și trebuie să avem grijă de el, de 
această bogăție a comunei noastre” a precizat 
Laurențiu Dumitru Boar, primarul comunei 
Gurghiu.
Mihai Gherghel a fost director al Colegiu-
lui Silvic din Gurghiu și locuiește în aceas-
tă localitate de 52 de ani. Prezent la eveni-
ment, acesta s-a arătat încântat de ceea ce 
a văzut în Parcul Dendrologic. ,,Este o idee 
excepțională. Vreau să îl felicit pe Laurențiu 

Boar, primarul comunei Gurghiu pentru 
această idee, dar și pe cei care au organizat 
acest eveniment. Parcul a fost pus la punct, 
arată minunat. Este inedit, ceva ce nu a mai 
fost până acum și pune în valoare Parcul 
Dendrologic”.
La intrarea în Parcul Dendrologic, vizitato-
rii au putut admira o expoziție de fotogra-
fii vechi, seara încheindu-se cu un concert 
susținut de trupa Focul Viu. 

Codruţa ROMANŢA
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Zacuscă pe Dealurile Uilei

8EVENIMENT

Balul Strugurilor pentru persoanele cu dizabilități

Evenimentul își propune să se apropie cât 
mai mult de persoanele sănătoase cu per-
soanele cu deficiențe, pentru a putea asigura 
incluziunea acestora în viața social-culturală, 
fără a observa discriminarea din partea per-
soanelor cu educație insuficientă.

Consilierii locali reghineni au votat pentru 
aprobarea asocierii dintre municipiul Re-
ghin și Asociația Persoanelor cu Dizabilități 
Locomotorii din județul Mureș în vederea 
organizării și desfășurării evenimentului 
“Balul Strugurilor” ediția 2021.

Solicitare de rampe de acces pentru persoa-
nele cu dizabilități
Consilierul Local, Doru Stelian Cătană, a 
propus ca administrația locală să aibă în ve-
dere montarea unor rampe de acces pentru 
persoanele cu dizabilități. ,,Sunt bucuros 
să iau parte la votarea acestui proiect de pe 
ordinea de zi, proiect care vizează în mod 
direct persoanele cu dizabilități locomoto-
rii. Doresc să ne aplecăm mai mult asupra 
problemelor întâmpinate de acești cetățeni și 
în acest sens în urma discuțiilor avute cu o 
parte din persoanele cu dizabilități locomo-
torii din orașul nostru și în urma discuțiilor 
cu colegii mei, am depus un proiect de hotă-
râre pe baza căruia să se construiască ram-
pe de acces în scările de bloc unde își au 
domiciliul sau au reședința aceste persoane 
greu încercate de viață. În momentul de față, 
aceste persoane folosesc anumite rampe im-
provizate, care le pun viața în pericol ținând 
cont de faptul că acum se folosesc acele căru-

cioare electrice care au greutăți foarte mari și 
care necesită ca acea rampă să aibă o anumi-
tă rezistență la utilizare. Aceste rampe sunt 
folosite zilnic și cu siguranță vor aduce un 
mare aport la calitatea vieții persoanelor cu 
dizabilități. Cred că aceste persoane merită 
mai mult” a declarat Doru Stelian Cătană, în 
cadrul ședinței de Consiliu Local. 
Ideea a fost felicitată de primarul municipiu-
lui Reghin, care a precizat faptul că ,,Dacă 
este domeniul public o facem cu drag, chiar 
avem câteva obiective precum spital, școli, 
unde ne permite legislația. Unde este dome-
niu privat nu prea putem interveni pentru 
că nu ne permite legislația. Dar căutăm al-
ternative să vedem cum îi putem ajuta și pe 
cei care au o problemă de acest fel. Vă pro-
mit că unde sunt probleme, le vom rezolva. 
Vom lua legătura cu președinții de asociații 
și acolo unde ne permite legislația, vom face 
demersuri” a adăugat primarul muncipiului 
Reghin, Mark Endre. 

Asociația Persoanelor cu Dizabilități Locomotorii din județul Mureş organizează în data de 2 octombrie o nouă ediție a evenimentului intitulat ,,Balul Strugurilor”. 
Prin organizarea acestui eveniment se urmăreşte creşterea gradului de toleranță a societății față de persoanele cu dizabilități şi reducerea riscului de marginalizare sau excluderea socială. ,,Balul 
strugurilor urmăreşte să creeze buna dispoziție persoanelor cu dizabilități, dar nu numai a lor, ci şi celorlalți participanți. 

Duminică, 2 octombrie, suntem invitați în li-
vada cu meri de la Uila pentru  degustare de 
produse şi o demonstrație de gătit zacuscă la 
ceaun. 

,,A venit toamna pe Dealuri și după cum îi 
rostu` la sat, îi vremea de făcut zacuscă. Anu` 
ăsta ne-am gândit să îți oferim și ție această 
experiență. (...) Astfel o vei putea unge pe 
pită, proaspăt scoasă din ceaun. Vei putea 
servi câteva felii la fața locului ș-apoi poți lua 
și pentru acasă. Borcanele-s deja pregătite!
Te așteptăm să te bucuri de natură și să-ți de-
lectezi simțurile cu produsele noastre făcute 
din fructe și legume crescute local. Pentru 
masa de prânz pregătim noi ceva bun, iar 
tu adă-ți în traistă ce ai mai vrea să mănânci 
la micul dejun, pe lângă dulceață, zacuscă, 
murături și siropuri. Ia cu tine și o pătură, 
să poți savura masa în tihnă, pe iarbă sub 
meri!” spun organizatorii. 

Cum se va desfășura evenimentul?

10:00 Primirea participanților, degustarea 
produselor Dealurile Uilei, mic dejun
10:00–16:00 Demonstrație de făcut zacuscă
14:00 Masa de prânz (gulyas la ceaun)
16:00 Degustare de zacuscă proaspătă
Taxa de participare, de 35 de lei de persoa-
nă, se va achita la fața locului. Această taxă  
include degustarea produselor și masa de 
prânz. Copiii sub 14 ani beneficiază de gra-
tuitate.
Programul începe la ora 10.00, iar pentru a 
participa trebuie să te înscrii online, până 
la data de 1 octombrie, prin acest formular: 
https://tinyurl.com/4y6tejum. 
Poți solicita mai multe informații printr-un 
mesaj pe contul de facebook @dealurileuilei 
sau la numărul de telefon 0744 869 436 (Emil 
Tămășan), 0752 491 925 (Anișoara Bercea).  

Zilele Culturale Maghiare, la sfârșit de octombrie
Asociația ,,Csillag Reghin” în parteneriat cu 
Primăria Municipiului Reghin, organizează 
în perioada 27 – 31 octombrie Zilele Cul-
turale Maghiare, eveniment care ajunge în 
acest an la ediția a VIII-a. 
Consilierii locali au aprobat în acest sens 
proiectul de hotărâre privind aprobarea aso-

cierii dintre Municipiul Reghin și Asociaţia 
„Csillag Reghin” în vederea organizării și 
desfășurării evenimentului „Zilele Culturale 
Maghiare din Reghin” cât și aprobarea sumei 
de 7000 de lei.
Evenimentul se va desfășura în mai multe 
locații din municipiu, precum sala de spec-

tacole a Casei Municipale de Cultură ,,Eugen 
Nicoară”, ,,Biblioteca Municipală ,,Petru Ma-
ior”, dar și pe stadionul Avântul. 
,,Acest eveniment își propune să ofere 
cetățenilor municipiului Reghin o varietate 
de programe culturale, literare, artistice, edu-
cative, sportive și concursuri de istorie pen-

tru elevi. De asemenea vor fi pregătite pentru 
cei interesați expoziții de pictură, concerte de 
pian, orgă, decernare de premii, spectacole 
de teatru, cântece și jocuri populare”.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, prin 
activitățile derulate și proiectele în care este implicată ca și 
partener, promovează dezvoltarea acelor inițiative ce contri-
buie la creșterea sustenabilă a economiei, prin valorificarea 
oportunităților date de economia circulară. În acest context, 
vă supunem atenției o oportunitate de finanțare acordată prin 
CircCOAX. Prin intermediul acesteia se acordă finanțare și 
sprijin pentru 30 de aplicații conduse de IMM care dezvoltă, 
în cadrul unor parteneriate transnaționale noi produse/pro-
ces/servicii/modele inovatoare de afaceri și are  au impact di-

rect asupra adoptării abordărilor și practicilor de durabilitate 
și circularitate în sectoarele modei și textilelor.
Parteneriatele selectate vor primi finanțare directă de până la 
12.000 euro, 100% nerambursabilă și vor beneficia de servicii 
suplimentare de sprijin precum: ateliere de formare, mento-
rat, posibilitatea de a participa la evenimente de brokeraj etc. 
Un proiect trebuie să fie propus de parteneriate formate din 
cel puțin doi parteneri din două țări, iar durata maximă a 
unei aplicații este de opt luni.
Termen limită de depunere 13 octombrie 2021, ora 17:00 

(CET)
Informații suplimentare privind această oportunitate de 
finanțare găsiți accesând https://circoax.eu/open-call# și/sau 
contactând echipa ADR Centru din cadrul biroului EEN.  
Persoană de contact: Gabriela Tarau, șef serviciu Dezvoltare 
Proiecte și Parteneriate Interregionale, email gabriela.tarau 
[at] adrcentru.ro, telefon 0358 401 276 / 0358 401 702 Inte-
rior 466.
http://www.adrcentru.ro/

Finanțări pentru companiile din industria modei
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La eveniment vor participa instructori 
internaționali, printre care bineînțeles că nu 
va lipsi cea care a adus în România acest mi-
nunat sport, Kinga Sebestyen – CEO Kangoo 
Jumps România. 
Avem alături instructori din Alba – Iulia: 
Elena Bujor Bartha, Turda: Cristina Drăgoiu, 
Bistrița: Fabiola Mureșan, Sovata: Edit Biro, 
Toplița: Ana Maria Cora Cotfas, Miercurea 
Ciuc: Ramona Grunesz.
Dacă nu ai participat la niciun eveniment la 
care a fost prezentă Kinga este momentul să 
o faci, deoarece atmosfera incendiară pe o 
muzică specifică orelor de kangoo jumps te 
va umple de energie și bună dispoziție.
Un lucru foarte important este că acest sport 
pe ghete a fost conceput pentru reabilitare/
recuperare după diferite accidentări, drept 
urmare nu te îngrijora dacă nu te-ai urcat 
niciodată pe ghete. Dacă aveți vârsta cuprin-
să între 6 și 90 de ani, veți avea parte de co-
regrafii simple pe o muzică antrenantă, iar 
bonus veți primi informații de bază despre 
o nutriție în armonie cu tine și sănătatea ta, 
pliante cu rețete simple, dar sănătoase, gus-
tări, apă și multă voie bună.
La final dacă îți place, poți participa și la un 
Cros pe ghetele KJ unde vei primi un vou-
cher de 25% reducere pentru achiziționarea 
unei pereche de ghete kangoo jumps. 

Dorim să îți răsplătim participarea la eveni-
ment așa că după Cros va avea loc o tombolă 
cu premii în cadrul căreia poți câștiga:

- 2 perechi de ghete KJ
- 10 maiouri
- 5 perechi de gantere.

Participarea la eveniment este condiționată 
de rezervarea ghetelor, lucru ce îl poți face 

sunând la numărul de telefon: 0745 463 570 
sau, în limita ghetelor disponibile, la eveni-
ment.
Pentru o mai bună organizare și gestionare a 
evenimentului te rugăm să rezervi telefonic 
ghetele.

Nu mai sta pe gânduri și mergi să petreci 
momente unice și minunate!

9SPORT 

Euforie pe ghete, la Reghin
Dacă îți era dor de mişcare în aer liber, acum ai ocazia ca în data de 2 octombrie, de la ora 12.00, în Piațeta Libertății din Reghin (vis-a-vis de Lidl) să participi la cel mai mare eveniment pe 
ghete din județul Mureş şi să te distrezi împreună cu fetele de la Kangoo Club Reghin, coordonate de Adina Ința.



NR 170 10SOCIAL

Astfel, în perioada 13 septembrie - 11 octom-
brie, copiii pasionați de studiul uneia dintre 
cele trei materii se pot înscrie într-unul din-
tre centrele organizate în 26 de localități.
Programul ”Hai la Olimpiadă!” a fost lansat 
în 2012 de Fundația eMAG cu intenția de a 
oferi sprijin tuturor celor care doresc să facă 
performanță în educație, copii și profesori 
deopotrivă. 
”Am ales să particip la programul „Hai la 
Olimpiadă!”, deoarece mereu am dorit să 
excelez în matematică, să merg la cât mai 
multe olimpiade și concursuri. Încă de când 
sunt mică, filosofi matematicieni celebri, 
precum Thales și Pitagora, m-au inspirat să 
încerc să dezleg tainele acestei discipline. 
Recomand acest program elevilor interesați 
de performanță, pentru că profesori dedicați 
matematicii ne ajută să descoperim variate 
modalități de rezolvare a problemelor.” (Ve-
iss Tiana, matematică, Piatra Neamț).
În anul școlar 2020-2021, în ciuda restricțiilor 
impuse de pandemie, peste 5.000 de copii au 
continuat să studieze în centrele de pregă-
tire pentru performanță, sub îndrumarea a 
341 de profesori de elită. Împreună cu toți 

acești profesori speciali, este susținută pregă-
tirea unor noi generații, copii ce vor deveni 
la rândul lor profesori, formatori de opinie, 
profesioniști.
Pe lângă susținerea celor 54 de centre, pro-
gramul „Hai la Olimpiadă!” include și spriji-
nirea pregătirii și participării elevilor români 
la Olimpiadele Internaționale de fizică, ma-
tematică și informatică. Doar în ultimul an 
școlar, participanții din România au câștigat 
patru medalii de aur la Olimpiada Asiatică 
de Fizică, unde au participat opt elevi din Ro-
mânia, trei medalii de argint, două de bronz 
și o mențiune la Olimpiada Internațională de 
Matematică. 

Din cauza măsurilor impuse pentru preveni-
rea pandemiei, în anul școlar 2020-2021 con-
cursurile școlare oficiale au fost anulate, fiind 
organizate doar cele pornite din inițiativa 
unor grupuri de profesori pasionați, cărora 
programul „Hai la Olimpiadă!” le-a fost par-
tener. Susținerea acestor concursuri a avut un 
rol esențial în menținerea interesului pentru 
studiu și competiții al copiilor interesați în a 
face performanță.

Cursurile de pregătire sunt gratuite și se vor 
ține fizic sau on-line, în conformitate cu nor-
mele impuse pentru fiecare localitate. Detalii 
despre cum se derulează programul, unde se 
află cele 54 de centre de pregătire, care este 

modalitatea de înscriere sunt accesibile pe si-
te-ul programului https://hailaolimpiada.ro/ 
Pentru înscrieri, poate fi accesat direct for-
mularul la următorul link:  https://hailaolim-
piada.ro/inscrieri/ 

Înscrieri în programul ,,Hai la Olimpiadă’’!
Programul „Hai la Olimpiadă!” continuă şi în anul şcolar 2021-2022 prin susținerea a 54 de centre de pregătire pentru performanță organizate pentru copiii din sistemul public de învățământ 
care vor să se pregătească la un nivel competitiv la matematică, fizică şi informatică.

Primăria Reghin pune în funcțiune șase 
parcometre în zona centrală

La nivelul municipiului Reghin vorbim de 
aproape  600 de locuri de parcare, dintre care 
199 sunt doar pe zona centrală. 
Odată cu funcționarea acestor parcometre, 
orașul va fi împărțit în două zone: Zona 1, 
care face referire strict la centrul orașului, 
Piața Petru Maior și zona 2, în care intră re-
stul parcărilor din municipiul Reghin. 
Noile echipamente vor accepta ca mijloc de 
plată monedele, plata cu cardul și plata prin 
sms ori aplicație. De ce acest sistem de plată 
al parcării? Pentru eficientizare, pentru a pu-
tea avea un cotrol asupra serviciului de par-
cări. Odată cu aceste parcometre se dorește 
monitorizarea și deținerea controlului asu-
pra serviciului oferit. De aceea, parcometrele 

au integrate un soft cu ajutorul căruia se pot 
urmări în timp real numărul parcărilor ocu-
pate și totodată încasările zilnice. 
Ca o noutate, dacă până acum, abonamentul 
anual era valabil pentru parcarea autoturis-
mului indiferent de zona orașului, începând 
cu punerea în funcțiune a acestor echipa-
mente, acest abonament va exclude parcarea 
pe baza lui, în zona 1 – centrală. De aseme-
nea, un abonament este valabil de la 1 ianu-
arie până la data de 31 decembrie a anului, 
practic un an calendaristic. 
Prețuri mai mari dacă vrei să parchezi în 
centru
Noul regulament de parcare prevede și mo-
dificări la tarifele de parcare, astfel încât 

pentru o oră se va plăti 2 lei, respectiv 10 lei 
pentru zona 2 și 3 lei/oră respectiv 25 de lei/
zi în zona 1. 
Traficul este infernal în oraș și atunci trebuie 
găsite alternative. Prin creșterea prețului de 
parcare, administrația locală dorește dimi-
nuarea traficului în zona centrală și motiva-
rea reghinenilor de a lăsa mașina acasă și a 
circula mai mult pe jos, mai ales pe cei din 
cartierele aflate în apropierea zonei centrale. 
Dacă aceste șase parcometre montate în 
momentul de față, vor funcționa conform 
așteptărilor, se vor achiziționa alte echipa-
mente pentru restul parcărilor din oraș. 

Administrația locală din Reghin doreşte să schimbe sistemul de plată pentru parcările din oraş. În acest sens, şase parcometre au fost amplansate 
în diferite puncte din zona centrală, în vecinătatea unor parcări publice cu plată. Parcometrele urmează să fie funcționale în cel mai scurt timp. 
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NOU!!

S-a deschis staţia ITP în 
Reghin situata pe strada 

Carpaţi, nr 32a, 
vis-a-vis de Humi.

Efectuăm ITP pentru 
autoturisme și autoutili-

tare până în 3.5 t.
Programări la tel 

0745351028.
Program staţia ITP:

Luni -vineri 8.00 - 17.00
Sâmbătă 8.00 - 13.00

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

CASETA REDACŢIEI

 SOMAȚIE
Petenții BOARI FLORIN MARINEL și BOARI LILIANA, domiciliați în com. Gurghiu, sat Glăjărie, nr.126, jud. Mureș, pose-

sori ai imobilului- teren intravilan categoria folosință curți-construcții, arabil și fâneață, în suprafață de 4640 mp din suprafața 

totală de 5285 mp, situat în localitatea Gurghiu, Glăjărie, nr.126, jud Mureș, înscris în CF nr. 51108 Gurghiu, A1 nr. topo. 

185/1/1 și 186, având ca proprietari tabulari pe defuncții Boar Dumitru, Boar Ioan, Boar Mihail și Radu Livia, măr. Boar Du-

mitru lui Vasile, iar ca vecinătăți: la nord –HC (comuna Gurghiu), la sud: drum comunal local, la est: DE (comuna Gurghiu) și 

la vest: Boari Ioan, petenții BOARI IOAN și BOARI VIORICA, domiciliați în com. Gurghiu, sat Glăjărie, nr.125, jud. Mureș, 

posesori ai imobilului –teren intravilan categoria folosință curți- construcții, arabil, în suprafață de 476 mp din suprafața totală 

de 5285 mp, situat în localitatea Gurghiu, Glăjărie, nr.125, jud. Mureș, înscris în CF nr. 51108 Gurghiu, A1 nr. Topo. 185/1/1 

și 186, având ca proprietari tabulari pe numiții Boar Dumitru, Boar Ioan, Boar Mihail și Radu Livia, măr. Boar Dumitru lui 

Vasile, iar ca vecinătăți: la nord- Boar Florin Marinel, la sud: drum comunal local, la est: Boar Florin Marinel și la vest: Hărșan 

Valentin invocă dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune.

Persoanele interesate pot face opoziție la cererea petenților, respectiv în dosarul nr. 1868/289/2021 aflat pe rolul judecătoriei 

Reghin, în termen de 1 lună de la emiterea celei din urmă publicații, iar în lipsa acesteia urmând să treacă la judecarea cauzei.

Termenul de judecată este stabilit la data de 09 noiembrie 2021.

2419   persoane și-au găsit un loc de muncă cu sprijinul 
AJOFM Mureș
În primele opt luni ale anului 2021, ca urmare a implementă-
rii Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin 
intermediul AJOFM Mureș au fost încadrate în muncă 2419  
persoane, dintre care 1146 femei. 
Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 
1194 au peste 45 de ani, 350 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 
de ani, 284  au între 25 și 35 de ani, iar 591 sunt tineri sub 25 
de ani (591 tineri NEET).
În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în 
muncă, 1208 provin din mediul urban, iar 1211  persoane 
sunt din mediul rural.
Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor 

pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai mul-
te persoane au studii liceale (815), urmate de cele cu studii 
gimnaziale (618), studii profesionale (525). Numărul celor 
cu studii primare este de 172, al celor cu școli postliceale este 
de 64, iar cei cu studii universitare  sunt în număr de 225.
Din numărul total de persoane care au fost angajate prin 
intermediul AJOFM MUREȘ, 792 persoane fac parte din 
categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că 
încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca 
urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în 
evidenţele noastre.
Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căuta-

rea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei 
teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au 
domiciliul sau reședinţa beneficiază de pachete personalizate 
de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sis-
temul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forţei 
de muncă, modificată și completată.
Astfel, în primele opt luni ale anului 2021, numărul persoa-
nelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în 
evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, 
în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea in-
demnizaţiei de șomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost 
de 7879  persoane.
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