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371 persoane s-au vaccinat, în cadrul Caravanei Vaccinării de la Catedrala Mare
Caravana mobilă de vaccinare va ajunge în 
fața bisericilor din municipiul Târgu Mureș, 
în fiecare duminică. Startul a fost dat dumi-
nică, 24 octombrie, la Catedrala Mare Orto-
doxă, unde au fost vaccinate 371 de persoa-
ne. 
Imunizarea s-a făcut și se va face cu vaccinul 
Johnson&Johnson, fără a fi nevoie de progra-
mare, ci doar de un act de identitate valabil.
„Acțiunea de astăzi este o nouă dovadă de 
normalitate în județul Mureș. Pe de o par-
te, mă refer la cei 371 de mureșeni care au 
înțeles că vaccinul este soluția la îndemână 
pentru a scăpa de pandemie. De cealaltă par-
te stă colaborarea între instituțiile publice 
care trebuie să fie mereu la datorie pentru 
oameni. Le mulțumesc echipelor medica-
le de la Ambulanță care au vaccinat astăzi 
și reprezentanților instituțiilor implicate în 
buna derulare a acțiunii. Nu ne oprim aici, 

vom fi prezenți în cartiere și la alte biserici 
din Târgu-Mureș. Caravana vaccinării con-
tinuă!“ a declarat prefectul județului Mureș, 
Mara Togănel.
Acțiunea este organizată de Instituția Pre-
fectului – județul Mureș, Serviciul Județean 
de Ambulanță Mureș, Direcția de Sănătate 
Publică Mureș cu sprijinul Serviciului de 
Telecomunicații Speciale Mureș. Activitatea 
în cadrul centrului mobil de vaccinare se va 
desfășura într-o ambulanță și este asigurată 
de o echipă formată din medici și asistenți 
medicali.
În următoarea perioadă, caravana va fi pre-
zentă în toate cartierele municipiului Târgu-
Mureș, iar în zilele de duminică, în proximi-
tatea bisericilor din oraș, după un program 
care va fi anunțat la începutul săptămânii 
următoare.
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,,Trăiesc și simt alături de ei pentru că soțul 
meu timp de 25 de ani a avut amputație bi-
laterală, în așa fel încât de la o vârstă foarte 
tânără am trecut prin toate etapele prin care 
se poate trece lângă o persoană cu handicap. 
În anii 90 nu aveai de unde procura un că-
rucior, nu aveai nimic și nici asociații care 
să te îndrume. Și-atunci am zis că trebuie să 
facem ceva ca alții să nu aibă soarta noastră 
și să primească sprijin” spune Szabo Eniko.
Asociația are o colaborare foarte bună cu 
ONG-uri din Elveția și Germania, prin inter-
mediul cărora reușesc să aducă cărucioare, 
cârje, paturi de spital. ,,Când am intrat în UE 
am crezut că nu va mai fi nevoie de noi. Însă, 
din păcate, nu am ajuns la un nivel precum 
în occident unde autoritățile lucrează împre-
ună. Aici te poartă din stânga în dreapta, este 
haos și mulți nu își cunosc drepturile. Avem 
colaborări cu medici cu suflet mare care 
merg acasă, la domiciliul pacientului pentru 
a face referatul medical, întocmind dosarul 
pentru handicap, iar eu depun actele și duc 
persoana la comisie. M-am gândit că pri-
mul lucru este ca persoana să reușească să 
primească niște bani și după aceea îi putem 
oferi și alt ajutor pentru a beneficia de un trai 
cât de cât decent. Cel mai dureros e atunci 
când ai un copil cu handicap. E foarte dure-
ros pentru un părinte. Dar per ansamblu ei 
sunt niște oameni minunați, cu suflet mare. 
Foarte mult primesc și eu de la ei și aici nu 
mă refer la lucruri materiale. Ei pot oferi al-
tfel dragostea lor și se bucură de orice gest 
mic. Acum trăim vremuri în care un copil 
sănătos, are jucării peste jucării și nu se mai 
bucură cu adevărat de altele noi, dar aici, în 
cazul copiilor cu dizabilități, dacă primesc 
ceva se bucură de fiecare dată” spune Szabo 
Eniko. 
Până nu de mult, să zicem în urmă cu câțiva 
ani, era o rușine să ai un copil cu handicap. 
Acesta era ținut mai mult în casă, ascuns 
de ochii lumii, dar ,,acum noi mergem pes-
te tot, mergem la ștrand, în parc, la diferite 
evenimente și încet reușesc să se integreze 
în societate și să fie acceptați. Până la urmă 
sunt și ei un suflet, sunt oameni” spune Sza-

ba Eniko. 
Având în vedere că trecem prin vremuri tul-
buri, lipsa de socializare, de apropiere s-a 
simțit și în rândul persoanelor cu dizabilități. 
Pentru a petrece câteva ore împreună, pentru 
a schimba impresii și a se desprinde de pro-
blemele zilnice, de câțiva ani se organizează 
la Reghin ,,Balul Strugurilor”. Un eveniment 
organizat și în această toamnă, la început de 
octombrie, cu sprijinul Primăriei și Consi-
liului Local Reghin, care a reunit membrii 
Asociației Persoanelor cu Dizabilități Loco-
motorii din județul Mureș. 
Alături de aceștia s-a aflat, pe lângă 
președintele asociației Szaba Eniko, prima-
rul comunei Voivodeni și primarul munici-
piului Reghin, Mark Endre. ,,Aceste persoa-
ne, care se află în jurul meu sunt persoane 
cu suflet mare, oameni care gândesc și simt 
la fel ca noi. Ceea ce face Eniko este un lu-

cru pe care puțini dintre noi l-ar putea face. 
Este zi și noapte printre acești copii, alături 
de acești oameni care au nevoie de sprijin” a 
spus Mark Endre, primarul lamunicipiului 

Reghin, la evenimentul dedicat persoanelor 
cu dizabilități. 

Balul Strugurilor dedicat persoanelor cu dizabilităţi
În urmă cu mai bine de 30 de ani lua viață Asociația Persoanelor cu Dizabilități Locomotorii din județul Mureș, asociația unde sunt înregistrați în momentul de față, 400 de membri, dar nu-
mărul lor real în județ e mult mai mare, după cum susține, chiar președintele asociației. Cea care se ocupă de bunul mers al lucrurilor este Szabo Eniko, care este președintele asociației din 2013.

Codruţa ROMANŢA
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Anabella Holircă ,,pasiunea și dedicarea există și în politică, dacă 
găsești echipa potrivită”
Anabella Holircă e mai întâi de toate mamă de trei, apoi cadru didactic, iar recent a intrat în politică. Începând cu mandatul 2020 – 2024 este consilier local din partea Partidului Național 
Liberal, în cadrul Consiliului Local al Primăriei Municipiului Reghin. Am invitat-o la un interviu din dorința de a descoperi atât omul din spatele consilierului local, cât și câteva lucruri legate 
despre implicarea ei în viața politică.

Rep.: Pentru cei care nu te cunosc... Câteva 
cuvinte despre tine!
Anabella Holircă: Sunt soție, mamă de fete 
și educatoare. Cred că sunt cuvintele ce mă 
caracterizează cel mai bine. Viața mea s-a 
schimbat odată ce a intrat Claudiu în ea, 
lucrurile au început să se așeze și să devină 
clare. Ne-am dorit din prima clipă copii, eu 
mi-am dorit o familie numeroasă spunând 
mereu că voi putea avea carieră atunci când 
copiii vor fi mari. 
Am fost elevă a Liceului Pedagogic ”Mihai 
Eminescu” din Târgu-Mureș, acolo unde am 
prins drag de această meserie datorită das-
călilor pasionați pe care i-am avut. Ulterior 
am studiat pedagogia învățământului pri-
mar și preșcolar în limba germană, la Sibiu, 
susținută de soț și de cele două fete mari pe 
care le luam cu mine la cursuri și examene de 
cele mai multe ori. A fost o experiență unică 
din care am avut foarte multe de învățat, și 
aici mă refer nu doar la cursurile predate de 
foarte mulți profesori veniți din Germania, 
Austria și Elveția ce au cu ei ideile inovati-
ve, metode diferite de predare și foarte multă 
pasiune. 

Rep.: Intrarea ta în politică a fost o deci-
zie importantă.... Cum ai ajuns la această 
decizie?
Anabella Holircă: Cândva jurasem că nici-
odată nu mă voi ”băga” în politică!....Ei bine, 
atunci nu mă gândeam că în politică pot fi și 
oameni faini, implicați în comunitate și dor-
nici să schimbe ceva. Gabriel Toncean m-a 
făcut să îmi schimb părerea și echipa ce o 
construia în jurul său. Atunci am realizat că 
politica poate fi cu și despre oameni, că pa-
siunea și dedicarea există și în politică, dacă 
găsești echipa potrivită.
Decizia extrem de importantă am putut să o 
iau având susținerea necondiționată a soțului 
meu, dar și a fetelor mari, ele fiind deja la 
vârsta la care să înțeleagă ce va presupune 
această schimbare.

Rep.: Primul mandat de consilier... Ce ți-
ai propus la debutul tău în politică? Ce ai 
dorit să faci, să schimbi? 
A.H.: Am vrut să schimb lumea! Mă simțeam 
un fel de Femeia Fantastică... Însă realitatea 
este că pașii mici sunt esențiali, a trebuit și 

încă învăț cum pot face acest lucru.
În primul rând mi-am propus ca să aduc o 
îmbunătățire a tot ce înseamnă sistemul de 
învățământ pe plan local, să oferim copiilor 
condiții mai bune de învățare, spații de joa-
că, locuri de recreere. Lucrurile însă nu pot 
fi schimbate peste noapte și este nevoie de 
timp pentru a găsi soluțiile cele mai bune și 
modalitățile de realizare.

Rep.: Ai reușit până acum ceva din cele 
propuse?
A.H.: Dacă pe plan local nu am reușit încă 
să aduc acele schimbări, nu la scară mare cel 
puțin, am reuși în grădinița unde lucrez să 
implementez proiectul ”Școala din Grădină” 
după modelul celor din Cluj, inspirată fiind 
de învățătoarea Smaranda Pușcaș ce are deja 
experiență cu grădina din școala ei. Îmi do-
resc ca astfel de grădini de învățare să apară 
în cât mai multe instituții de învățământ din 
municipiu. Este un prilej fantastic de a aduce 
natura mai aproape de copii și de a-i învăța 
folosind o metodă alternativă.

Rep.: Cum se îmbină toate: meseria de 
învățător, să zicem ,,meseria” de mamă și 
soție cu politica?
A.H: Secretul stă în organizare și sprijinul 
pe care îl am din partea familiei. Dacă la 

început, când fetele erau mici, tot visam să 
îmi crească încă două mâini ca să le pot face 
pe toate, acum mi-au crescut chiar două pe-
rechi. Fetele mă ajută atunci când vine vorba 
de casă, au fiecare responsabilitățile lor, sunt 
extrem de independente ca și eleve și teme-
le sunt sarcina lor exclusivă, micuța are grijă 
să ne dea peste cap toată organizarea ca să 
simțim puțină adrenalină și Claudiu are grijă 
de noi, fiind cel ce aprovizionează casa. Totul 
constă într-o clară împărțire a sarcinilor și 
totul merge ca pe roate.
În ceea ce privește meseria de educator și 
politica pot spune doar... că nopțile au și ele 
rostul lor atunci când ziua nu este suficient 
de lungă.

Rep.: Care sunt problemele pe care le aduc 
cetățenii în fața ta?
A.H: Problemele cetățenilor sunt cele mai 
importante pentru ei! Chiar dacă în aparență 
nu pare a fi ceva grav sau complicat, fiecare 
își vede problema ca fiind una ce trebuie re-
zolvată.
Îmi vin în minte câteva exemple, ca o serie 
de tufișuri din scuarurile dintre sensurile de 
mers ce deranjau vizibilitatea (între timp au 
fost îndepărtate), autoturisme parcate fie pe 
trotuare înguste, fie chiar pe trecerea de pi-
etoni, neridicarea la timp sau conform gra-

ficului a gunoiului selectat, lipsa spațiilor de 
joacă pentru copii sau defectarea acestora.

Rep.: Ce face un consilier local în viața de 
zi cu zi? Pe lângă a participa la ședintele de 
Consiliu Local?
A.H: Participarea la ședință este punctul cul-
minant după ce ai petrecut câteva ore bune 
pentru a studia materialele transmise. Fiind 
la început, aproape de fiecare dată caut răs-
punsuri la întrebările ce le am la cei ce au re-
alizat documentația.
În afară de asta îmi place să observ ce se 
întâmplă în oraș pentru a vedea eventuale 
situații ce pot fi remediate ușor, sunt deschisă 
la dialog cu cetățenii și încerc, atât cât ține de 
mine să îi ajut în relația lor cu administrația 
locală.

Rep.: Faci parte din comisia pentru 
învățământ, cultură, culte, drepturile 
omului, minorități și societate civilă, sănă-
tate, muncă și protecție socială. Care este 
rolul acestei comisii? 
A.H: Această comisie, așa cum îi spune și 
lunga denumire are în atribuțiile sale anali-
zarea proiectelor de hotărâre ce țin de aceste 
aspecte. 
Înainte de fiecare ședință de consiliu lo-
cal, comisia se întrunește pentru a discuta 
și analiza proiectele, iar dacă identificăm 
modalități de a le îmbunătăți aducem acest 
aspect în vedere și colegilor, în ședință.

Rep.: Ce poți să-mi spui despre proiectele 
de hotărâre depuse de tine și aprobate în 
consiliul local? 
A.H: Dacă la început aveam sentimentul că a 
scrie și depune un proiect este ușor, pe măsu-
ră ce le pregăteam am realizat că nu este atât 
de simplu. Îmi doresc să aduc o schimbare în 
bine, să implementez cât mai multe proiecte, 
însă vreau ca acestea să aibă impactul dorit, 
să fie ceea ce comunitatea și municipiul nos-
tru chiar are nevoie, nu doar să bifez faptul 
că am depus un număr x de proiecte, fără un 
impact semnificativ.

Codruţa ROMANŢA

Judeţul Mureș a primit o rectificare de 
8.415.000 lei din fondul de rezervă al Gu-
vernului prin redistribuirea TVA-ului. Exce-
dentul de 5.739.000 lei din impozitul pe ve-
nit de 2% poate fi folosit pentru întreținerea 
instituțiilor culturale din subordinea Consi-
liului Județean.
La ședința de ordinară a Consiliului Județean 
din data de 21 octombrie, consilierii județeni 
au aprobat o rectificare de 4.139.000 lei 
pentru Filarmonica de Stat Târgu-Mureș și 
1.600.000 lei pentru Teatrului Ariel. 700.000 
lei va primi Serviciul de Pază și Protecție 
de Interes Județean, 80.000 lei vor merge la 
Serviciul Salvamont-Salvaspeo, 102.000 lei 
au fost aprobate pentru Centrul Județean 
de Evidență a Persoanelor, 1.410.000 lei vor 

fi acordați Ansamblului Artistic Mureșul, 
20.000 lei vor primi revistele Látó și Va-
tra, 330.000 lei primește  Centrul pentru 
Cultură Tradițională și Educație Artisti-
că și 10.590.000 lei au fost aprobate pentru 
DGASPC. 
Bugetul Spitalului Clinic Judeţean a fost su-
plimentat cu 1.277.000 lei în urma creșterii 
veniturilor din contractele încheiate cu DSP 
din sumele alocate de la bugetul de stat pen-
tru programe de sănătate. Veniturile Spitalu-
lui Municipal Dr. Gheorghe Marinescu din 
Tîrnăveni au crescut cu 516.000 lei în urma 
suplimentării veniturilor din subvenții din 
bugetul FNUASS și din bugetul local. 
Consilierii judeţeni au aprobat, de asemenea, 
studii de fezabilitate pentru mai multe pro-

iecte de dezvoltare la Spitalul Clinic Judeţean 
Mureș. Unul dintre ele se referă la creșterea 
eficienței energetice și extinderea mansardei 
Secției de Pneumologie, un alt studiu de fe-
zabilitate se referă la construirea unei secții 
de terapie intensivă în curtea Spitalului de 
Boli Infecțioase nr.1, iar al treilea studiu se 
referă la reparații capitale, extindere și mo-
dernizare imobil strada Hunedoara nr.29 - 
Secția clinică boli infecțioase II.
În același timp, a fost aprobată suplimentarea 
sumei pentru renovarea Palatului Culturii, 
din cauza creșterii salariilor și a prețurilor 
materialelor de construcție. Bugetul pen-
tru renovarea clădirii a crescut cu 1.125.000 
lei, deci valoarea totală a lucrărilor este de 
10.918.000 lei, din care 4.841.000 lei este 

contribuția proprie a Consiliului Județean 
Mureș. Prin această decizie poate fi anunțată 
din nou procedura de achiziție publică pen-
tru renovarea Palatului Culturii. 
A fost aprobat și statutul modificat al 
Asociației Visit Mureș, care de acum va fi  
extinsă cu Direcția de Dezvoltare Rurală. 
Astfel, pe lângă promovarea oportunităților 
turistice ale județului, Asociația pentru Dez-
voltare Rurală va ajuta fermierii să-și dez-
volte fermele și să-și vândă mai ușor și mai 
simplu produsele.

Rectificarea bugetară, modernizarea mai multor clădiri de 
spitale și înființarea Direcției de Dezvoltare Rurală, aprobate la 
ședința CJ Mureș
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Ionuț Pop – Tânăra speranță a fotbalului românesc 

Ambiția și seriozitatea față de fotbal au 
făcut ca în acest an, să intre în atenția 
selecționerului naționalei. În luna aprilie a 
acestui an a fost convocat, în premieră în lo-
tul naționalei României sub 17 ani pentru un 
stagiu de pregătire la Miercurea Ciuc. Ast-
fel, Ionuț Pop, a debutat sub tricolor într-un 
meci amical disputat între naționala U17 și 
juniorii de la AFK Csikszereda. 
Luna octombrie a adus o nouă bucurie 
fundașului de la Gloria Lunca Teuz Cermei 
prin convocarea la U18.
Echipa României U18 a participat la Turneul 
celor 4 națiuni (România, Spania, Portuga-
lia, Turcia) desfășurat la Centrul Național de 
Fotbal Buftea și Centrul Național de Fotbal 
Mogoșoaia. O competiție test, unde Ionuț 
Pop a îmbrăcat tricoul cu numărul 16. ,,Con-
vocarea la Națională înseamnă pentru mine 

un pas înainte și o oportunitate mare în cari-
era mea. A fost o experiență plăcută pe teren 
și este ceva inedit,, spune Ionuț Pop. 
Categoric, Ionuț Pop își dorește să facă 
performanță în fotbal, însă orice succes, adu-
ce cu el și sacrificii, iar pentru a-și urma vi-
sul, Ionuț a plecat la o vârstă fragedă de aca-
să. Avea dor 13 ani și o dorință puternică de 
a juca fotbal. Cu toate astea, Ionuț spune că 
a luat fotbalul în serios în momentul în care 
a ajuns la Arad. ,,Sunt plecat de patru ani 
de acasă. Aradul e un oraș frumos, în care 
m-am acomodat destul de ușor, chiar dacă 
este greu să pleci la o vârstă așa de fragedă 
de acasă, dar susținerea părinților în acest 
cotext are un rol deosebit de important”, 
mărturisește Ionuț Pop. 
 “Îmi amintesc că în vara lui 2017 au ajuns 
la noi câţiva băieţi din Târgu-Mureș, iar el și 

Rotar s-au remarcat cel mai mult. De când 
l-am văzut, am știut că are calitate, era un 
băiat cuminte, cu calităţi și se vedea că are 
potenţial de creștere, iar asta s-a întâmplat de 
la an la an. Postul lui obișnuit era de fundaș 
central, dar poate juca oriunde în apărare, iar 
ca un plus, lovește bine mingea cu ambele pi-
cioare, ceea ce puţini fotbaliști de vârsta lui 
reușesc. Are o viziune bună de joc, putere 
fizică și îi prevăd un viitor frumos. Aici, la 
noi, s-a dezvoltat fotbalistic și a progresat, a 
făcut parte din echipa de Liga Elitelor U15 
(foto, Pop lângă Maghici) cu care am ajuns 
în 2019 între primele opt echipe din ţară, 
până la turneul semifinal. Îmi amintesc că la 
turneul regional, de la Timișoara, am reușit 
să trecem de Poli și LPS Banatul, o genera-
ţie foarte bună a noastră. S-a investit foarte 
mult în băiat, cu turnee, cantonamente, iar 

el s-a ţinut de treabă. La Cermei continuă să 
crească și să aibă prestaţii bune, asta și dato-
rită antrenorului Flavius Moisă, care i-a ofe-
rit credit total.” declara Giovanni Catanzariti 
președintele clubului Viitorul Arad  pentru 
livearad.ro, în luna aprilie a acestui an. 
Obiectivul lui Ionuț Pop este să ajungă să 
joace în champions league, la o echipă pre-
cum Real Madrid. Însă până atunci, fundașul 
de la Arad, aflat în momentul de față în clasa 
a XII-a, continuă să se împartă zilnic între 
școală și programul antrenamentelor.

Născut și crescut până la vârsta de 13 ani în satul Adrian din comuna Gurghiu, Ionuț Pop este un tânăr cu potențial și care promite multe din punct de vedere fotbalistic. 
Plecat în anul 2017 de la echipa Athletic Kids Gurghiu, echipă condusă de Ovidiu Mărginean, Ionuț Pop este legitimat în momentul de față la Viitorul Arad și împrumutat până în iarnă la Gloria 
Lunca Teuz Cermei, echipă care face parte din Liga a III-a unde joacă pe postul de fundaș central. 

Codruţa ROMANŢA

Centrul Cultural al Copiilor din Belgrad invită unitățile de învățământ și instituțiile relevante 
din România la competiția internațională de benzi desenate ,,Comic Strip 2021” adresată 
copiilor și tinerilor cu vârsta cuprinsă între 5 și 18 ani. 
Competiția se realizează în cadrul proiectului ,,Festivalul celei de-a noua arte” care se 
desfășoară din anul 2011 cu sprijinul Ministerului Culturii și Informației din Republica Ser-
bia și în cadrul căreia se organizează diferite comunicări, expoziții, tribune și alte programe 
educaționale. 
Termenul limită pentru depunerea lucrărilor în vederea participării la concurs este 7 noiem-

brie. 
Organizatorii solicită ca lucrările să fie trimise în format electronic la adresa stripkais@dkcb.
rs scanate la rezoluție 300dpi înainte de a fi trimise prin poștă la adresa Centrului Cultural 
pentru copii din Belgrad.

Competiție internațională de benzi desenate - Comic  Strip 2021

Un nou mamifer mezozoic descoperit în Hațeg
,,O specie nouă pentru știință, de mamifer primitiv de la finalul Mezozoicului (Cretacic terminal), a fost descrisă de o echipă româno-belgiană (Vlad Codrea, Alexandru Solomon, de la Univer-
sitatea Babeș-Bolyai, respectiv Muzeul Județean Mureș și Thierry Smith, Ghéreint Devillet, de la Institutul Regal de Științele Naturii din Bruxelles, Belgia), pornind de la o descoperire mai veche 
a primului dintre autorii enumerați” anunță printr-un comunicat de presă, reprezentanții Secției de Științe ale Naturii a Muzeului Județean Mureș.

Descoperirea a fost publicată în prestigioasa 
revistă Journal of Mammalian Evolution, iar 
specia are la bază un fragment de craniu aso-
ciat cu un premolar inferior și un fragment 
de mandibulă al altui individ. Fragmentul de 
craniu cu dinți asociați și cel de mandibulă 
au fost descoperite la Nălaț-Vad, județul Hu-
nedoara, în roci având vârste estimate în jur 
de 70 milioane de ani care dovedesc posibila 
existență a unui domeniu insular, așa-numita 
„Insulă Hațeg”.
,,Kogaionon radulescui este o specie de ma-
mifer multituberculat din grupul kogaio-
nidelor dedicată așa cum numele speciei 
arată, regretatului paleontolog bucureștean 
Constantin Rădulescu, fost director al Insti-
tutului de Speologie „Emil Racoviță”. Astfel 
de mamifere, dar din specii diferite, au mai 
fost descrise din Hațeg și din alte teritorii 
românești, precum sud-vestul Bazinului 
Transilvaniei sau Poiana Ruscă. Analizele ca-
racterelor morfologice ale acestor viețuitoare 
au permis paleontologilor să demonstreze că 

taxonul semnalat în 2018 drept Litovoi tho-
locephalos de la Pui, Bazinul Hațeg, nu este 
altceva decât un sinonim a ceea ce fusese 
anterior descris cu ani în urmă, din aceeași 
localitate, drept Barbatodon transylvanicus. 
Cum genul Litovoi (caracterizat de auto-
rii studiului din 2018 drept un animal „cu 
creier mic”) fusese dedicat voievodului care  
stăpânise în Evul Mediu ținuturile Olteniei 
de Nord și Hațegului, putem spune că prin 
noua contribuție recent publicată, asistăm la 
a doua sa „moarte”, cea dintre numirile zo-
ologice.
Noua descoperire demonstrează pe de o par-
te diversitatea vechilor faune hațegane, iar pe 
de alta, aduce claritate în sistematica mami-
ferelor ce ne-au precedat cu milioane de ani 
în urmă, servind de asemeni la înțelegerea 
vechilor medii de viață precum și a faunelor 
care le-au populat. De asemenea, acest nou 
taxon completează seria de descoperiri reali-
zate recent de către echipa de cercetare con-
dusă de prof. Vlad Codrea.
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Consilierii locali reghineni sunt convocați în ședință ordinară, în data de 29 octombrie, începând cu ora 13.00, în sistem online, prin videoconferință. Ordinea de zi cuprinde 21 de proiecte de 
hotărâre, la care se adaugă punctul Diverse.  

ORDINE DE ZI
 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Stu-
diului de oportunitate privind necesitatea 
construirii unei noi aripi a Spitalului Muni-
cipal „Dr. Eugen Nicoară” Reghin
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea in-
dicatorilor tehnico-economici la obiectivul 
de investiție „Rețea de canalizare menajeră și 
racorduri canalizare menajeră, str. Dedradu-
lui”, Municipiul Reghin, jud. Mureș    
 
3. Proiect privind validarea Dispozițiilor 
primarului nr. 952/29.09.2021; nr. 
1001/05.10.2021 și aprobarea rectificării Bu-
getului General al UAT Reghin pe anul 2021
 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea ne-
exercitării dreptului de preemţiune prevă-
zut de art. 4 alin. (8) din Legea nr. 422/2001 
pentru imobilul apartament spațiu comercial 
- situat în municipiul Reghin, P-ța Petru Ma-
ior, nr. 55, jud. Mureș
 
5.Proiect de hotărâre privind cuprinderea în 
domeniul public al Municipiului Reghin a 
unor bunuri aferente activității de transport 
public local de călători 
 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea con-
cesionării unor bunuri aferente activității de 
transport public local de călători către SC 
RAGCL SA 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea pro-
punerii de schimbare a destinației imobilu-

lui în care își desfășoară activitatea Liceul 
Tehnologic ”Ioan Bojor”, în vederea scoate-
rii din baza materială a corpului de clădire 
C9- grajd de bovine, ca urmare a pieirii (au-
todemolării), și realizarea proiectului ” Con-
struire Atelier Școală” în incinta imobilului 
din municipiul Reghin, strada Râului nr. 16, 
precum și actualizarea inventarului bunuri-
lor aparținând domeniului public al Munici-
piului Reghin

8. Proiect de hotărâre privind însușirea 
documentației tehnice pentru înscrierea 
imobilului teren - Strada PANDURILOR din 
municipiul Reghin, în sistemul integrat de 
cadastru și carte funciară 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
asocierii dintre Municipiul Reghin și Cen-
tru Județean pentru Cultură Tradițională și 
Educație Artistică Mureș în vederea organi-
zării și desfășurării evenimentului Festival- 
Concurs internațional de interpretare a cân-
tecului popular românesc ”Mureș, dorurile 
tale...”, ediția a IX-a
 
10. Proiect de hotărâre  privind aprobarea 
închirierii prin licitație publică a 8 locuri cu 
suprafețele de  6 mp fiecare - aparținând do-
meniului public al Municipiului Reghin în 
vederea desfășurării activităților de comerci-
alizare a articolelor pirotehnice din categoria 
I, în perioada 30 - 31 decembrie 2021

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Listei de priorități cuprinzând solicitanții 
îndreptățiți să primească în anul 2022 o 

locuință socială

12.  Proiect de hotărâre privind însușirea 
documentației tehnice pentru înscrierea 
imobilului teren - Strada MIHAI VITEAZU 
din municipiul Reghin, în sistemul integrat 
de cadastru și carte funciară

13. Proiect de hotărâre privind apro-
barea inițierii demersurilor pentru im-
plementarea obiectivului de investiții 
“reabilitare(asfaltare) drum pe strada Pru-
nului (tronson nefinalizat)”, în municipiul 
Reghin, județul Mureș

14. Proiect de hotărâre privind inițierea de-
mersurilor pentru aprobarea implementării 
obiectivului de investiții “reabilitare drum 
pe strada Zorilor”, în municipiul Reghin, 
județul Mureș
 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
inițierii demersurilor pentru implementarea 
obiectivului de investiții “Înlocuire, reabilita-
re rețele de apa si branșamente aferente stră-
zii Zorilor”, în municipiul Reghin, județul 
Mureș

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
inițierii demersurilor pentru implementarea 
obiectivului de investiții “reabilitare drum pe 
strada Castanilor”, în municipiul Reghin, ju-
deţul Mureș
 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
inițierii demersurilor pentru implementarea 
obiectivului de investiții “Înlocuire, reabilita-

re rețele de apa si branșamente aferente stră-
zii Castanilor”, în municipiul Reghin, județul 
Mureș

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
inițierii demersurilor pentru implementa-
rea obiectivului de investiții “Înlocuire, rea-
bilitare rețele de apa, canalizare și pluvial si 
branșamente aferente străzii Izvorului”, în 
municipiul Reghin, județul Mureș
 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
inițierii demersurilor pentru implementarea 
obiectivului de investiții “reabilitare (asfalta-
re) drum pe strada Viilor (tronson nefinali-
zat)”, în municipiul Reghin, județul Mureș
 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
inițierii demersurilor pentru implementa-
rea obiectivului de investiții “Înlocuire, rea-
bilitare rețele de apa, canalizare și pluvial si 
branșamente aferente străzii Dealul Brezii”, 
în municipiul Reghin, județul Mureș

21. Proiect de hotărâre privind alegerea 
președintelui de ședință.

22. Diverse.
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Ateliere de prezentare a lumii filmului de animație pentru liceenii din 
Târgu-Mureș
Festivalul Internațional de Film de Animație ABIFF organizează primele ateliere de animație pentru liceenii și adolescenții din Târgu-Mureș, online, pe Google Meet. 

Astfel, joi, 21 octombrie, ora 18:00 și joi, 28 
octombrie, ora 18:00, se va desfășura câte un 
atelier introductiv și gratuit, destinat liceeni-
lor interesați de cinema, de animație sau de 
arte audio-vizuale. Activitatea are ca scop fa-
miliarizarea tinerilor cu lumea cinematogra-
fiei și a filmului de animație, dar și facilitarea 
întâlnirii cu creatorii din domeniu.
Atelierul constă într-o prezentare captivan-
tă a istoriei animației, a metodelor de sto-
rytelling și a metodelor de lucru în domeniul 
animației și este destinat unui număr de 24 
participanți/sesiune, iar înscrierea se reali-

zează completând formularul pe care îl găsiți 
pe pagina de facebook ,,Festival ABIFF”. 
,,Dacă dorești să cunoști mai multe despre 
istoria animației, despre modul de realiza-
re a unor filme de animație sau dacă chiar 
îți dorești să faci primii pași în procesul de 
creație, atelierele ABIFF sunt ideale pentru 
tine”,  spun organizatorii. 
 Termenul pentru înscrieri: 20 octombrie 
pentru atelierul din 21 octombrie și 27 oc-
tombrie pentru atelierul din 28 octombrie. 
După încheierea înscrierilor, fiecare aplicant 
va primi detalii referitoare la întâlnirea onli-

ne pe adresa de mail menționată în formular. 
Tot atunci, aplicanții vor primi invitația de 
Google Meet, pentru participare la atelierul 
online.
Pentru întrebări, nelămuriri, contactați echi-
pa ABIFF pe adresa contact@abiff.ro.

Despre Festivalul Internațional de Film de 
Animație – ABIFF
Festivalul Internațional de Film de Animație 

– ABIFF, organizat de ABI Fundație, se află 
în plină desfășurare în București și alte peste 
40 de orașe din țară.
ABI Fundaţie este o organizaţie neguverna-
mentală, non-profit, care iniţiază și sprijină 
proiecte în domeniile cultural, social și spor-
tiv. Încă din anul 2010 este implicată ca par-
tener în inițiativele: United Against Racism 
și Radicalisation Awareness Network.

Echipa JCI Târgu-Mureș în parteneriat cu 
Muzeul Județean Mureș, Consiliul Județean 
Mureș, Asociația Visit Mureș și Biblioteca 
Județeană Mureș învită mureșenii interesați 
să redescopere orașul.
Pe 28 octombrie, va avea loc a 4-a ediție 2021 
a proiectului „Turist în orașul tău” care va cu-
prinde vizite la Palatul Culturii și Galeria Ion 
Vlasiu (Secția de Arta a Muzeului Județean 
Mureș).
,,După un an 2020 cu numeroase și diverse 
provocări, printre care și izolarea la domici-
liu, în această toamnă, ne dorim să reluăm 
proiectul „Turist în orașul tău”, inițiat în 2019, 
pentru a-l crește cu ajutorul comunității și cu 
sprijinul fiecărui locuitor.
În data de 28 octombrie de la ora 17:30 vă 
invităm să ne desfătăm privirea, mintea și su-
fletul cu operele de artă din Galeria Ion Vla-
siu și Galeria de Artă Românească Modernă, 
pentru ca mai apoi să descoperim alături de 

ghizii noștri secretele clădirii Palatului Cul-
turii” spun organizatorii. 
Prețul unui bilet de intrare este: Standard - 
16 lei, Elevi/studenți - 4 lei, Pensionari - 8 
lei. Pentru persoanele cu dizabilități intrarea 
este gratuită.
,,Vă promitem un tur inedit și interactiv, pe 
parcursul căruia cei care ne vor ghida ne vor 
dezvălui informaţii și detalii neștiute despre 
orașul în care trăim, iar participanţii vor avea 
și ei posibilitatea de a împărtăși celorlalţi din 
cunoștinţele și istorisirile proprii. Relaxarea 
și mișcarea sunt și ele garantate!” precizează 
organizatorii. 
Din cauza situației epidemiologice actuale, 
numărul maxim de participanți va fi limitat 
la 25, iar dacă rata infectărilor rămâne pes-
te 6‰, va fi necesar ca fiecare participant să 
prezinte dovada vaccinării sau a trecerii prin 
boală (certificatul verde).

Turist în orașul tău 
Expoziție „E timpul să construim” Secția Muzeul 
de Istorie și Arheologie
Muzeul Județean Mureș anunță deschiderea 
unei noi expoziții itinerante la Secția Muze-
ul de Istorie și Arheologie din Cetatea Me-
dievală, intitulată „E timpul să construim”. 
Expoziția Fundației Teleki László prezintă  
procesele de restaurare a monumentelor ma-
ghiare din afara granițelor.
Expoziția cuprinde o colecție de elemente in-
teractive, rezultatele Planului Rómer Flóris, 
lansat în 2015, procesele de reconstrucție, 
metodele de intervenție arhitecturală și de 
restaurare a patrimoniului construit.
,,În octombrie 2015, Guvernul Ungariei a 
lansat Planul Rómer Flóris, care a avut ca 
scop explorarea, conservarea și promovarea 
patrimoniului arhitectural maghiar în stră-
inătate. Acest program a fost implementat 
de Fundația Teleki László. Pe lângă fotogra-
fiile artistice și descrierile clădirilor, o serie 
de obiecte originale, documente de arhivă, 
reproduceri, înregistrări audio și filmări au 
contribuit la crearea unei experiențe memo-
rabile atât pentru cei interesați, cât și pentru 
cei din domeniu. Totodată, prezentarea in-

clude o serie de elemente interactive, astfel 
încât vizitatorii să poată experimenta singuri 
dificultățile și frumusețea lucrărilor de re-
staurare” transmit reprezentanții Muzeului 
Județean Mureș.
Textele panourilor din expoziție sunt dispo-
nibile bilingv, în limba română și maghiară.
După locațiile din Cluj-Napoca și Târgu-
Mureș, expoziția itinerantă își va continua 
turneul în România, fiind planificate, printre 
altele, locații în Odorheiu Secuiesc, Miercu-
rea Ciuc, Târgu Secuiesc, Oradea și Carei. 
La Târgu-Mureș, expoziția Fundației Teleki 
László „E timpul să construim” va putea fi 
vizitată în perioada 26 octombrie - 5 decem-
brie a.c., la parterul Secției Muzeului de Isto-
rie și Arheologie din Cetate, de marți până 
vineri între orele 09.00 - 16.00 și, în weekend, 
între orele 09.00 - 13.00.
Intrarea la vernisaj este liberă, iar accesul la 
eveniment se va face în limita locurilor per-
mise de situația pandemică.

Consilierii locali reghineni se întrunesc în ședinţa ordinară
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Zâmbete și voie bună la ,,Euforie pe ghete, by Adina Ința”

,,Am profitat de vremea frumoasă și ne-am 
adunat aici, în Piațeta Libertății, pe ghete 
pentru  a ne bucura de mișcare. Am reușit să 
mobilizăm foarte multă lume din multe zone 
ale țării, mulți instructori care sunt astăzi 
alături de noi. Ne-am propus să facem acest 
eveniment tocmai din dorința de a promo-

va Kangoo Jumps, de a ne întâlni cu oameni 
pasionați, îndrăgostiți de sport, cu instruc-
torii din alte orașe și de a face ceva benefic 
și sănătos împreună”  a spus Adina Ința, in-
structor coordonator Kangoo Club Reghin, 
organizatorul evenimentului.
Pe lângă sesiunile de sărit, cei aflați în Piațetă 
au avut parte și de un seminar de nutriție 
,,pentru că dacă sărim, trebuie să știm ce să 
mâncăm pentru a ne menține în formă, tre-
buie să avem o alimentație sănătoasă”  după 
cum spune chiar Adina Ința.

Luna aceasta Kangoo Jumps aniversează 
nouă ani de când există la Reghin.,,Ne-am 
gândit să organizăm în Reghin, în fiecare an 
un program de kangoo, pe care l-am intitu-
lat ,,Euforie pe ghete, by Adina Ința”. Este un 
eveniment la care participă instructori din 
toată țara. Dorim să prezentăm reghinenilor 
că este un sport benefic, simplu de practicat, 
fiind conceput pentru reabilitare, astfel că 
poate fi practicat și de cei care au anumite 
probleme de sănătate. Ne bucurăm că avem 
timp frumos și sperăm să se simtă toată lu-
mea bine, iar anul viitor să avem parte de pu-
blic și mai numeros” a declarat Crina Laszlo.
Un moment mult așteptat  a fost crosul pe 
ghete unde cei care au parcurs traseul de doi 
kilometri, au fost înscriși automat la tom-

bola cu premii, unde norocoșii au câștigat 
prin tragere la șorți foarte multe premii: zece 
tricouri, cinci perechi de gantere și două pe-
rechi de ghete.
Prezentă la Reghin a fost și Kinga Sebestyen, 
părintele Kangoo România, care a precizat: 
,,Euforie pe ghete! Asta înseamnă kangoo 
jumps! Orele noastre în sală sunt o distracție. 
Instructorii trebuie să facă antrenamente în 
care clientul se distrează pentru că în ziua de 

azi asta e important: să vii la oră, să arzi ca-
lorii, să slăbești, într-un mod distractiv. Kan-
goo jumps este o familie și oriunde în țară se 
adună instructorii se susțin reciproc”.

Cu mic cu mare, din Reghin ori alte zone ale țării, zeci de persoane au încălțat ghetele speciale de kangoo, dând astfel startul primului eveniment ,,Euforie pe ghete, by Adina Ința”. Totul s-a 
desfășurat sâmbătă, 2 octombrie, în Piațeta Libertății din Reghin unde doritorii au sărit alături de instructorii veniți din multe zone ale țării: Oradea, Timișoara, Cluj, Alba, Turda, Gherla, 
Bistrița, Târgu-Mureș, Sovata, Toplița, Miercurea Ciuc.
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Reporter: Ce înseamnă pentru reghineni 
cunoașterea istoriei locale?
Simona Loredana Bogdan: Aș face un son-
daj on-line cu această întrebare, fără vari-
ante, să vedem ce zic reghinenii, rezultatul 
ar fi cu siguranță interesant și relevant. Pot 
spune ce ar fi bine să însemne istoria locală, 
din punctul meu de vedere. În primul rând, 
sunt mai multe istorii, unele minunate, alte-
le cu care nu ne putem mândri, dar pe toate 
trebuie să ni le asumăm pentru că ne ajută să 
ne cunoaștem, să ne înțelegem mai bine, în 
plus unele pot fi o sursă de inspirație pentru 
dezvoltarea orașului. Astăzi, în epoca on-li-
ne-ului există atâtea surse de informare ușor 
accesibile, însă atunci când vorbim de isto-
rii, oamenii trebuie să știe să le citească, să 
contextualizeze informațiile astfel încât să își 
facă o imagine corectă despre trecut pentru 
că aceasta influențează enorm modul în care 
ne raportăm unii la alții, gradul de apreciere 
pe care îl avem față de patrimoniul cultural 
local, dar și nivelul de responsabilitate civică 
de care dăm dovadă.

Rep.: Își cunosc reghinenii istoria orașului 
în care trăiesc? Clădirile vechi emblemati-
ce, personalități reghinene, locuri etc.?
S.L.B.:  Dacă își cunosc reghinenii istoria 
orașului în care trăiesc, este greu de cuan-
tificat. Depinde și la care istorie ne referim 
sau ce înțeleg reghinenii prin „istorie”. Pe de 
o parte programa școlară nu este realizată 
astfel încât să le ofere elevilor un filtru pen-
tru istoriile pe care le citesc, pe de altă parte 
lipsa unor lucrări de accesibilizare a acestui 
domeniu pentru publicul larg au dus fie la 
dezinteres pentru istorie, fie la acceptarea 
unor explicații de genul „teoria conspirației” 
și a multor scrieri părtinitoare, dar care 

gâdilă orgoliul. Există o nișă la nivelul dis-
cursului public pe subiecte de istorie locală 
care este o oportunitate, dacă este explora-
tă echilibrat. Tocmai de aceea pe pagina de 
Facebook a Centrului de Informare Turistică 
/ VisitReghin se găsesc și informații despre 
personalități reghinene - despre Oamenii 
Reghinului care prin ceea ce au realizat au 
adus prestigiu și au dus numele orașului nos-
tru mai departe, dar și fragmente de istorie 
locală despre locuri cu o importanță aparte 
în memoria colectivă, evenimente sau mo-
numente istorice. 

Rep.: Să zicem că astăzi poposesc în oraș 
turiști străini. Care ar fi primul loc pe care 
l-ai  recomanda pentru vizitare? Dar ur-
mătoarele?
S.L.B.:  Depinde foarte mult și ce îi intere-
sează pe turiștii care ajung la noi. Clasic, aș 
începe cu Biserica Evanghelică sau Săsească, 
cum îi spunem noi, fiind cel mai vechi mo-
nument istoric cu multe detalii și narațiuni 
captivante, apoi le-aș recomanda să descope-
re cum maeștrii lutieri fac lemnul să cânte în 
atelierele lor, doar suntem „Orașul Viorilor”, 
după care o pauză de la lumea hypertehno-
logizată la Muzeul Etnografic „Anton Badea” 
unde pot admira mostre de arhitectură ver-
naculară de care sunt atât de fascinați străi-
nii încât își cumpără case tradiționale de la 
noi - salvându-le (poate ne molipsim de la 
ei și vom învață să apreciem și să păstrăm 
ceea ce încă mai avem și ne conferă o iden-
titate aparte) și nu în ultimul rând Biserica 
de lemn unde a slujit Petru Maior… dacă le 
mai rămâne timp și pentru că toate obiecti-
vele recomandate anterior trebuie integrate 
în peisajul lor cultural, le recomand o plim-
bare prin centrul istoric, unde pot descoperi 

fațade cu surprize arhitecturale. Desigur, 
lista mai poate include, de exemplu: Biserica 
Reformată de pe strada Mihai Viteazul cu un 
interior decorat cu elemente Seccesion și ta-
vanul casetat pictat de artistul Molnár Dénes, 
casa memorială a cardinalului Alexandru 
Todea și o plimbare în natură la Pădurea Ro-
tundă, Stejarul Secular și colonia de Prigo-
rii, păsări exotice cu penaj viu colorat și care 
sunt protejate prin lege. Cu siguranță fiecare 
va găsi ceva interesant.

Rep.: Elevii la cimitirul evreiesc! Cum au 
primit această lecție? Știau date despre 
acest cimitir și despre istoria evreilor în 
orașul nostru?
S.L.B.:  Da, o activitate cu liceeni într-un 
cimitir istoric, nu este o ciudățenie și nici 
exclusivitate. Contextul desfășurării unei 
activități în cimitirul evreiesc a fost marcarea 
simbolică a Zilei Naționale de Comemorare a 
Holocaustului, dar și incidentele din octom-

brie 2017 și statutul de Monument istoric al 
acestuia. Alături de elevi de la Liceului Te-
oretic „Lucian Blaga”, coordonați de doam-
nele profesoare Géczi Enikő, Reichenberger 
Iringó și Cristina Drescan, am încercat să 
descoperim istoria unei comunități care nu 
mai există. La activitate a participat și o elevă 
care vizitase deja acest cimitir, pregătindu-se 
pentru un concurs despre istoria evreilor și 
Holocaust, iar pentru ceilalți liceeni cred și 
sper că a fost cel puțin interesant. Activitatea 
a avut și o parte mai interactivă în care ele-
vii au trebuit să identifice simboluri prezente 
pe pietrele funerare pornind de la cuvinte 
cheie. Cumva trebuie să găsim metode prin 
care istoria și patrimoniul cultural să conte-
ze pentru tineri fără a renunța la calitate și 
cred că o putem face doar prin informare, 
conștientizare și educație.

9INTERVIU 

Simona Loredana Bogdan ,,Sunt istorii ale orașului care pot fi sursă de inspirație 
pentru dezvoltare”
Simona Loredana Bogdan este ghid turistic în cadrul Centrului de Informare și Promovare Turistică Reghin. Am dorit să aflăm de la ea cum este privit Reghinul de turiști, dar și cât de mult cunosc 
reghinenii istoria municipiului în care trăiesc. 
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Din pricina pandemiei de coronavirus, eve-
nimentul de deschidere a debutat în online, 
pe platforma Zoom, cu o scurtă prezentare 
a evenimentului și detalii despre colaborarea 
cu Ambasada Chinei din partea profesorului 
Reichenberger Iringo, coordonator de pro-
iect.
Au răspuns prezent, reprezentantul Amba-
sadei Chinei, secția educație -  Li Zhengbo, 
prof. Adriana Loredana Dan, inspector 
școlar limbi moderne ISJ Mureș, prof. Anca 
Turc, inspector școlar – IPT, directorii In-
stitutului Confucius – Feng Shaozhong și 
Nicolae Șera, project manager – Smaranda 
Moldovan, Institutul Confucius, Andreea 
Dumitrache – director Liceul Lucian Blaga, 
Najjar Amira, vicepreședintele Consiliului 
Elevilor.
,,Primăvara acestui an, în luna aprilie, ne-a 
adus o nouă provocare în cadrul școlii noas-
tre, mai exact aceea de a preda ore de limba 
chineză la liceul nostru. Așa am luat legătura 
cu Ambasada Chinei din România. A fost o 
bucurie imensă să vedem deschiderea Am-
basadei Chinei vis-a-vis de ideea noastră. 
Profesionalismul, punctualitatea și dăruința 
echipei Institutului Confucius de la Cluj Na-
poca ne-a confirmat faptul că a fost o deci-
zie bună alegerea limbii chineze, fapt pentru 
care le mulțumim. Iată-ne astăzi, la deschi-
derea oficială a cursului de limba chineză, 
unde peste 70 de elevi ai Liceului Teoretic 
”Lucian Blaga” au decis să se înscrie la acest 
curs, având astfel posibilitatea ca la sfârșitul 
acestuia să obțină certificatul internațional 
de competență lingvistică HSK –începători. 
Doresc să mulțumesc tuturor persoanelor 
care au contribuit la realizarea acestui pro-
iect, directorii instituției noastre, prof. An-
dreea Dumitrache și prof. Nagy Imre Laszlo 
pentru deschiderea față de acest proiect. Tot-
odată, mulțumesc colegilor pentru susținerea 
și ajutorul în realizarea ideii, precum și fos-
tei conduceri a școlii, prof.  Costel Ababei și 
prof. Szilagy Lucian pentru aportul adus în 
demararea proiectului și de asemenea, vreau 
să mulțumesc și elevilor pentru faptul că sunt 
deschiși față de ceva nou” spune Reichenber-
ger Iringo, coordonator de proiect.
,,Învăţarea unei limbi străine deschide fereas-
tra către lume. Acest proiect, cursul de limba 
chineză, răspunde curiozităţii elevilor noștri 
spre cunoștere și prin această modalitate. În 

spiritul culturii chineze, învăţarea presupune 
atât a studia cât și a pune întrebări. Astfel, 
elevii Liceului Teoretic Lucian Blaga, prin 
prof. Reichenberger Iringo, vor avea acces la 
valorile și cutura chineză prin studierea lim-
bii străine” a declarat Andreea Dumitrache, 
directorul Liceului Teoretic „Lucian Blaga” 
din Reghin. 
„Municipiul Reghin ne-a oferit de-a lungul 
timpului numeroase bucurii, în multe dome-
nii. Acest eveniment îmbrățișează intenția 
Inspectoratului Școlar Județean Mureș, de-
partamentul Limbi Moderne, de a introdu-
ce limba chineză la nivelul județului Mureș, 
pentru că  limba chineză și limba rusă  sunt 
cele care lipsesc din paleta specifică  a ca-
pitalei București. Nu neapărat ne dorim să 
ajungem la un astfel de target, dar cred că 
este principiul pe care trebuie să-l urmăm, 
și anume să oferim o ofertă diversificată 
elevilor noștri. Ziua de astăzi îmi provoacă 
bucurie, venind în completare cu parteneri-
atul care-l avem cu Institutul Confucius din 
cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu. 
Astfel încât cei 72 de elevi ai dumneavoas-
tră, care participă la acest curs vor fi colegi în 
ceea ce privește învățarea limbii chineze cu 
elevii Colegiului Național ”Al. Papiu Ilarian” 
și Colegiul Național „Unirea”. Trebuie să re-
cunosc că această inițiativă creează un ecou 
de efect, pentru că reușiți să creați, aici la 
,”Lucian Blaga” ceva nou, dar și să deschideți 
o poartă a noutății, a modernului pentru 
elevii dumneavoastră” a declarat prof. Adri-
ana Loredana Dan, inspector școlar limbi 
moderne în cadrul Inspectoratului Școlar 
Județean Mureș.
Feng Shaozhong, directorul chinez al Insti-
tutului Confucius din cadrul Universității 
”Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca a precizat 
că pe lângă Cluj, în România mai există trei 
Institute Confucius, mai precis, la București, 
Sibiu și Brașov. Din pricina pandemiei, cur-
surile de chineză se vor desfășura online. 
„Institutul Confucius a fost înființat la Cluj, 
în anul 2009 și are cinci centre de preda-
re, în Hunedoara, Bistrița-Năsăud, Arad, 
Maramureș și Bihor. Scopul Institutului 
Confucius este promovarea culturii chineze 
prin organizarea de cursuri precum cele de 
limba chineză, caligrafie sau muzică. Mai 
mult, organizăm activități culturale precum 
școli de vară, seminarii, festivaluri, vizionări 

de filme, expoziții sau concursuri. În cei 12 
ani de activitate, peste 12.000 de persoane 
au urmat cursurile noastre, peste 80.000 de 
persoane au luat parte la activitățile culturale 
organizate, iar peste 500 de persoane au vizi-
tat China prin intermediul nostru. Institutul 
Confucius are încheiate parteneriate cu pes-
te 40 de școli din șase județe din România. 
În județul Maramureș chiar am introdus în 
programa școlară limba chineză, ca limba 
a doua. Evenimentul de astăzi marchează 

începutul cursurilor de limba chineză or-
ganizate de Institutul Confucius, la Liceul 
Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin. Sunt 
primele cursuri organizate la Reghin, și ne 
bucură numărul mare de elevi care și-au ară-
tat interesul de a studia limba chineză. Spe-
răm ca situația să ne permită cât mai curând 
detașarea unui profesor chinez la Reghin” a 
declarat Feng Shaozhong.

10ÎNVĂŢĂMÂNT

Peste 70 de elevi de la Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga” învață 
limba chineză
Miercuri, 20 octombrie, s-a dat startul noului proiect demarat în cadrul Liceului Teoretic ,,Lucian Blaga” din Reghin, un eveniment adresat elevilor, fiind vorba despre cursurile de chineză, cursuri 
realizate în premieră într-o instituție de învățământ din municipiu.
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Totodată este instituită carantina de noapte, 
în intervalul 22.00 - 05.00, excepție făcând 
doar persoanele care sunt vaccinate. Magazi-
nele, rastaurantele, cafenelele sau cinemato-
grafele vor funcționa doar până la ora 21.00, 
însă barurile și cluburile vor fi închise. 
La restaurant, hotel sau mall au acces doar 
persoanele vaccinate sau trecute prin boală, 
însă această regulă nu se aplică la magazinele 
alimentare și biserică. Cei care doresc să in-
tre în instituțiile publice, au nevoie de certi-
ficatul verde Covid, excepție făcând angajații 
acestor instituții. 
Alte restricții:
• interzicerea participării spectatorilor la 
competițiile sportive;
• accesul la toate activitățile și evenimentele 
organizate în perioada de 30 de zile conform 
prezentei hotărâri, să fie permis doar persoa-
nelor vaccinate sau trecute prin boală;
• organizarea programului de lucru în regim 
de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru 
cel puțin 50% din angajați;
• accesul vizitatorilor în toate instituțiile pu-
blice centrale și locale, operatorilor econo-
mici, care funcționează în clădiri de birouri 
private, să fie permis doar persoanelor care 
fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în 
ultimele 180 de zile sau testării;
• instituirea obligativității purtării măștii de 
protecție, în toate spațiile publice închise și 
deschise, precum și la locul de muncă și în 
mijloacele de transport în comun.
• Angajatorii din sistemul privat, autoritățile 
și instituțiile publice centrale și locale, indi-
ferent de modul de finanțare și subordona-
re, precum și regiile autonome, societățile 

naționale, companiile naționale și societățile 
la care capitalul social este deținut integral 
sau majoritar de stat ori de o unitate admi-
nistrativ-teritorială să organizeze programul 
de lucru în regim de telemuncă sau muncă la 
domiciliu pentru cel puțin 50% din angajați, 
acolo unde specificul activității permite 
această modalitate de desfășurare a muncii.
• Prin excepție, în situația în care nu se poate 
desfășura activitatea în regim de telemuncă 
sau muncă la domiciliu, aceasta să se orga-
nizeze și desfășoare în schimburi, cu respec-
tarea strică a măsurilor de protecție sanitară.
• În cazul în care angajatorii nu pot organiza 
activitatea în aceste condiții se propune in-
tensificarea verificărilor privind respectarea 
măsurilor de prevenire și combatere a viru-
sului SARS-CoV-2.

Excepțiile de la carantina de noapte

Este interzisă circulația persoanelor în afa-
ra locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 
22:00-05:00, indiferent de rata de incidență 
cumulată la 14 zile, pentru o perioadă de 30 
zile, cu următoarele excepții:
a) deplasarea persoanelor care sunt vaccinate 
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru 
care au trecut 10 zile de la finalizarea sche-
mei complete de vaccinare, respectiv persoa-
nele care se află în perioada cuprinsă între 
a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării 
infectării cu virusul SARS-CoV-2;
b) deplasarea persoanelor în interes profe-
sional, inclusiv între locuință/gospodărie 
și locul/locurile de desfășurare a activității 
profesionale și înapoi;

c) deplasarea persoanelor pentru asistență 
medicală care nu poate fi amânată și nici 
realizată de la distanță, precum și pentru 
achiziționarea de medicamente;
d) deplasări ale persoanelor în afara 
localităților ale persoanelor care sunt în tran-
zit sau efectuează călătorii al căror interval 
orar se suprapune cu perioada interdicției, 
cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, 
autocare sau alte mijloace de transport de 
persoane, și care pot fi dovedite prin bilet sau 
orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
e) deplasarea persoanelor din motive justifi-
cate, precum vaccinarea, îngrijirea/însoțirea 
copilului, asistența persoanelor vârstnice, 
bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui 
membru de familie;

Documente necesare pentru a putea 
circula pe timpul nopții

Pentru verificarea motivului deplasării în 
interes personal, persoanele sunt obligate să 
prezinte, la cererea personalului autorităților 
abilitate, certificatul digital al Uniunii Eu-
ropene privind COVID-19, pe suport hâr-
tie sau în format electronic. De asemenea 
pentru verificarea motivului deplasării în 
interes profesional, persoanele sunt obli-
gate să prezinte, la cererea personalului 
autorităților abilitate, legitimația de serviciu 
sau adeverința eliberată de angajator ori o 
declarație pe propria răspundere, completată 
în prealabil. Pentru verificarea motivului de-
plasării în interes personal, persoanele sunt 
obligate să prezinte, la cererea personalului 
autorităților abilitate, o declarație pe propria 

răspundere, completată în prealabil care tre-
buie să cuprindă numele și prenumele, data 
nașterii, adresa locuinței/gospodăriei, moti-
vul deplasării, data completării și semnătura.

11UTILE
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Noile restricții anti Covid, valabile pentru următoarele 
30 de zile 
Vineri, 22 octombrie,  a fost publicat în Monitorul Oficial HG nr. 1130/2021 cu privire la noile reguli ce se aplică în starea de alertă începând de luni, 25 octombrie 2021. 
Astfel, prin prelungirea stării de alertă pentru următoarele 30 de zile sunt interzise organizarea de evenimente private, masca devine obligatorie peste tot și pentru multe activități va fi necesar 
certificatul de vaccinare sau trecerea prin boală. 
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