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Dragoș Pui ,,E important să dăm 

dovadă de responsabilitate și dincolo de 
culoarea politică’’

Platforma e-Ghid lansată de doi mureșeni
Astăzi, 22 noiembrie, se lansează oficial în 
România prima platformă care facilitează 
interacțiunea dintre pasionații de drumeție, 
cicloturism, MTB, via Ferrata, alpinism, 
schi de tură etc. cu ghizii certificați.
e-Ghid este un proiect privat, dezvoltat la 
Târgu-Mureș de doi pasionați de munte și 
natură, tată și fiu, Lucian și Vlad Gligor, cu 
ajutorul companiei de software develop-
ment Reea. 
Site-ul se dorește a fi un loc de întâlnire, în 
care ghizii își vor putea propune GRATU-
IT turele către clienți, rolul e-Ghid.ro fiind 
acela de a promova și facilita ieșirile într-un 
cadru organizat. Doar ghizii certificați de 
Ministerul Turismului se vor putea înscrie 
în platformă, aceștia urmând să încarce o 
fotocopie a atestatului de ghid la înscriere, 
dorindu-se astfel realizarea unei selecții a 
organizatorilor cu experiență de cei ocazi-

onali.
,,e-Ghid va oferi de asemenea permanent 
informații actualizate de la Salvamont Ro-
mânia, Meteo România, informații tehnice 
aferente fiecărui tip de activitate, reportaje 
de la diverse evenimente și interviuri cu oa-
meni implicați în binele naturii. Utilizatorii 
vor interacționa direct cu ghizii, cărora le 
vor putea acorda calificative după finalizarea 
turelor la care au participat. Ghizii și clienții 
acestora își vor putea gestiona prin interme-
diul platformei toate ieșirile programate” 
spun coordonatorii proiectului.
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Delegația României, condusă de Gabriel 
Toncean, președintele Federației Române de 
Culturism și Fitness a fost formată din 36 de 
sportivi, cei trei antrenori ai lotului, Costel 
Torcea, Cristian Firică și Gusti Moldovan, 
președintele  Comisiei de Arbitri, Călin 
Brehaiță, dar și de alți oficiali ai Federației 
Române de Culturism și Fitness. 
,,Sunt cele mai bune rezultate raportat la fap-
tul că au fost peste 1800 de sportivi de cea 
mai bună calitate, iar România a arătat din 
nou că își merită locul în rândul elitei mon-
diale a culturismului și fitnessului. De la an 
la an, lotul României este din ce în ce mai 
numeros, iar ei ca performanță musculară și 
sportivă sunt foarte bine pregătiți.  Am dove-
dit din nou că performanțele pot fi obținute 
în condiții dificile”  a declarat Gabriel Ton-
cean, președintele Federației Române de Cul-
turism și Fitness la sosirea în țară. 

,,Au fost foarte multe sacrificii. Eu, de exem-
plu, am fost nevoit să îmi iau concediu de la 
serviciu, dar cu toate acestea, uite că am putut 
obține al doilea titlul de campion mondial, 
dovadă că nu e nimic imposibil”  a declarat 
Emil Giurgiu, Locul 1, Men’s Bodybuilding 
45-49ani, 70 kg. 
,,Eu am făcut sport de mic din caza handica-
pului, sport de recuperare și ușor, ușor a în-
ceput să îmi placă acest sport. Anul acesta am 
zis să încerc să concurez. Așa am ajuns cam-
pion național și iată-mă acum vicecampion 
mondial”  a declarat George Moise, Locul 2, 
Men’s Wheelchair Bodybuilding. 
Alături de lotul României s-a aflat și Cipri-
an Farcaș, fotograful oficial al Federației Ro-
mâne de Culturism și Fitness, care a primit 
cardul IFBB PRESS MEMBER din partea 
Președintelui IFBB, Rafael Santonja.

Culturism: 10 medalii de aur pentru România, la 
Campionatul Mondial din Spania
În perioada 3-8 noiembrie, s-a desfășurat în Santa Susanna, Spania, Campionatul Mondial de Culturism și Fitness. 
Federația Română de Culturism și Fitness  a reușit să ducă un lot bogat de sportivi la acest Campionat Mondial, reușind să obțină rezultate foarte bune. Lotul României a reușit performanța de 
a obține 16 medalii, din care 10 de aur, 3 de argint și 3 de bronz, obținând astfel locul doi pe națiuni, la categoria Masters. Totodată alți nouă sportivi au reușit să intre în primii șase, obținând 
patru locuri IV, patru locuri V și un loc VI.

Codruţa ROMANŢA
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Dragoș Pui ,,E important să dăm dovadă de responsabilitate și 
dincolo de culoarea politică’’
A trecut un an de când actualii aleși locali și-au început mandatul. Pentru a vedea cum a decurs acest an, cu bune, cu rele, l-am invitat pe Dragoș Pui, viceprimarul municipiului Reghin la un 
dialog.  

Rep.: S-a  scurs un an de mandat! Cum a 
trecut pentru viceprimarul municipiului 
Reghin această perioadă? S-a simțit presi-
unea vremurilor actuale, care nu v-au lăsat 
poate să vă desfășurați, să faceți ceea ce ați 
plănuit la preluarea mandatului?
Dragoș Pui: A fost un an plin de provocări. 
Un an nu tocmai ușor în administrație. Chiar 
dacă știam în mare parte ”cu ce se mănâncă” 
administrația, fiind consilier local timp de 4 
ani, a fost un an în care am învățat mult, un 
an în care am încercat să ascult doleanțele 
cetățenilor și să caut soluții pentru rezolva-
rea problemelor.

Rep.: Dacă ar fi să faceți un raport al aces-
tui an, cum ar arăta acesta?
Dragoș Pui: Încerc să sintetizez răspunsul, 
atribuțiile viceprimarului fiind multiple. Pe 
parte de  Direcția Asistență Socială am avut 
un an destul de greu, problemele fiind multi-
ple, existând o categorie socială vulnerabilă, 
pentru care trebuie să găsești soluții. Imediat 
de o lună, colegii mei se ocupă zilnic de pri-
mirea dosarelor pentru ajutorul de încălzire, 
am extins programul și ne-am organizat în 
așa fel încât să reușim și respectarea regulilor 
privind pandemia, dar și să fim la dispoziția 
cetățenilor până seara, ca nimeni să nu ră-
mână cu dosarul nedepus. 
Pe partea de coordonare locală a situațiilor 
de urgență nu am întâmpinat nicio problemă 
deosebită, colegii mei au gestionat situația în 
mod profesionist, vaccinarea a decurs fără 
probleme. Am avut câteva evenimente cultu-
rale, desigur, nu atât de multe cum ne-am fi 
dorit, dar atât ne-au permis vremurile. 
În ceea ce privește ordinea publică, în acest 
an am încercat pe cât posibil să mergem pe 
partea de prevenție. Consider că este mult 
mai importantă decât pedepsirea, amen-
da. Desigur, sunt situații când numai prin 
amendă se pot rezolva problemele. Cetățenii 
trebuie să înțeleagă că ordinea și disciplina 
din oraș, și aici mă refer atât la ordinea din 
trafic, parcări, cât și la curățenie, depozitarea 
și colectarea deșeurilor, aruncarea lor în lo-
curi nepermise etc. se vor pedepsi conform 
legilor în vigoare. Monitorizăm zonele publi-
ce ale orașului prin sistem de supraveghere 
video, sistem pe care îl extindem continuu. 

Rep.: Care e relația cu primarul municipiu-
lui Reghin, Mark Endre? Reușiți să faceți 
echipă, deși e vorba de partide politice di-
ferite?
Dragoș Pui: E important să dăm dovadă de 
responsabilitate și dincolo de culoarea poli-
tică, trebuie să primeze buna administrare 
a municipiului, nevoia cetățeanului. Cola-

borarea noastră este foarte bună. Pentru a 
obține rezultate trebuie parcurse câteva eta-
pe firești, iar primul pas spre rezolvarea pro-
blemelor este întotdeauna dialogul, comuni-
carea și abia apoi acțiunea propriu-zisă. Iar 
dacă dialogul funcționează bine, problemele 
se pot rezolva.

Rep.: Din păcate, pandemia a lovit și în or-
ganizarea evenimentelor culturale. Totuși 
s-a reușit în acest an organizarea unor 
evenimente de bun gust, în municipiul 
Reghin, evenimente care au demonstrat că 
reghinenii pot să fie fericiți și cu un minim 
de efort și buget, să zic așa. 
Dragoș Pui: Aveam stabilit un program pen-
tru fiecare lună din acest an, drept urmare am 
fost constrânși să regândim posibilitățile de 
o organiza evenimente culturale. Unele par-
teneriate nu s-au putut desfășura în formatul 
fizic, astfel am reorganizat evenimentele din 
acest an. Cu toate acestea, atât Muzeul Etno-
grafic ”Anton Badea” cât și Casa Municipală 
de Cultură ”Dr.Eugen Nicoară” a organizat 
evenimente inedite, cu respectarea norme-
lor în vigoare. Biblioteca Municipală ”Petru 
Maior” a găsit variante să nu îndepărteze iu-
bitorii de lectură, chiar dacă erau în toiul in-
ventarului. Utilizatorii au fost serviți în toată 
această perioadă, iar acum, după finalizarea 
inventarierii tuturor cărților, a publicațiilor, 
vor reveni la vechiul program de funcționare. 
Aș vrea să amintesc de toate activitățile care 
s-au desfășurat pe perioada primăverii și a 
verii, în aproape fiecare duminică. Activități 
adresate în special copiilor, dar și familiilor. 
Nu aș vrea să uit de evenimentul organizat 
cu ocazia Zilei de 1 Iunie, un real succes, de 
cel de la Ziua Internațională a Persoanelor 

Vârstnice, de Festivalul #LOVEREGHIN 
Day&Night de la Pădurea Rotundă, de Stre-
et Food&Music Festival. Toate evenimentele 
sus menționate au avut o altă direcție, au fost 
ceva nou și inedit pentru reghineni. Nu au 
fost evenimente ușor de organizat, bugetul a 
fost mult mai limitat, dar nu s-a făcut rabat 
de la calitatea manifestărilor. Ne-am propus 
încă 2 evenimente pe final de an: unul ca 
ocazie Zilei Naționale a României și altul cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă.

Eficiența camerelor de 
supraveghere 
Rep.: Să trecem la ordine și liniște publi-
că. Cum stăm la acest capitol? Cât de mult 
ajută monitorizarea video în municipiul 
nostru? Câte camere video sunt pe raza 
municipiului?
Dragoș Pui: Camerele de supraveghere își 
dovedesc pe zi ce trece utilitatea. Odată cu 
utilizarea camerelor de supraveghere a scă-
zut infracţionalitatea stradală, faptele cu vio-
lenţă petrecute în stradă, dar și distrugerile și 
furturile de pe domeniul public. Etapizat, în-
cercăm să acoperim cam toate punctele prin-
cipale din domeniul public ca și siguranță. 
Momentan avem 102 camere de supraveghe-
re, acestea monitorizează non-stop străzi, 
parcuri, piețe și parcări.

Rep.: Că tot vorbim depre asta... Știm cu 
toții care e situația gunoaielor aruncate la 
voia întâmplării, referindu-ne aici în zone 
precum malul Mureșului, liziera păduri-
lor. Știu că acest subiect a fost în vizorul 
autorităților locale... S-a făcut ceva în acest 

sens?
Dragoș Pui: Toleranță ZERO față de cei 
care aruncă gunoiul pe domeniul public! Nu 
vrem gunoaie pe străzi, dar unii încă ignoră 
cu bună știință prevederile legale în privința 
gestionării deșeurilor și aruncăm peste tot 
orice: gunoi menajer, mobilier, electrocasni-
ce, haine vechi sau materiale de construcții. 
Nu vom ierta aceste derapaje, sancțiunile 
sunt aplicate de Poliția Locală.

Rep.: Pe partea sportivă, municipiul Re-
ghin finanțează modernizarea stadionului 
„Metalul”. În ce stadiu sunt lucrările?
Dragoș Pui: Aproximativ 85% din lucrările 
de la stadionul ”Metalul” sunt finalizate. Ur-
mează să cerem sistarea lucrărilor și prelun-
girea contractului până în luna martie (esti-
mativ), deoarece FRF doar atunci ne va pune 
la dispoziție gazonul. Menționez că acest ga-
zon sintetic este asigurat de FRF.

Rep.: Vorbind despre stadionul „Metalul”, 
nu pot să nu mă gândesc și la stadionul 
„Avântul”. Aici cum stau lucrurile cu re-
abilitarea? În ideea în care acest teren be-
necifiază și de acea pistă de alergare, care 
ar fi ideală chiar și pentru reghinenii care 
doresc să alerge în siguranță. Există vreo 
posibilitate de a fi pus la punct în viitorul 
apropiat și acest stadion?
Dragoș Pui: Pentru viitor avem în vedere 
modernizarea întregii baze sportive, cât și a 
Parcului Tineretului și a ștrandului. Moder-
nizarea bazei sportive va reprezenta o opor-
tunitate pentru toți locuitorii orașului, dar 
mai ales pentru copii și tineri, care ar putea 
să practice și mai mult sport. Conștientizăm 
că modernizarea bazei sportive este un pro-
iect de amploare, care necesită resurse fi-
nanciare importante, însă beneficiile pentru 
toți reghinenii sunt de necontestat. Așa că, 
vom face toate demersurile pentru realiza-
rea acestui obiectiv. Este important ca tinerii 
să aibă alternative de petrecere a timpului 
liber și să le oferim condiții pentru a prac-
tica diverse sporturi, iar pentru aceasta este 
necesară modernizarea, regândirea Parcului 
Tineretului. 

Codruţa ROMANŢA

Bucurie în cutie pentru copiii din Republica Moldova

Alege categoria de vârstă, fată sau băiat și 
implică-te și tu! Inițiatorii proiectului și-au 
propus să adune 1200 de cutii, care să adu-
că bucurie copiilor din localitățile Călărași, 
Paulesti, Bahmut, Valcinet, Temeleuti, Sipo-
teni, Tuzara, Niscani și Orhei din Republica 
Moldova. 
,,În fiecare an, în luna decembrie vizităm și 
Orfelinatul din Orhei unde sunt 204 băieți și 
bărbați cu dizabilități severe. Cu această oca-

zie, dorim să ducem câte o cutie de cadouri 
fiecăruia dintre ei, dar din experiența anilor 
anteriori, cadourile nu au fost întotdeauna 
potrivite pentru nevoile lor. De aceea anul 
acesta dorim ca să fie pentru ei o bucurie re-
ală și un ajutor concret. Pentru aceasta avem 
mare nevoie de susținerea voastră în realiza-
rea acestui proiect. Prețul unei cutii, în care 
sunt incluse costurile de transport și taxe 
vamale este de 25£ pe cutie. Orice donație 

oricât de mică va aduce o bucurie mare în 
inimile lor. Vă mulțumim și dorim ca bine-
cuvântările Domnului să se reverse din plin 
peste fiecare dintre voi!” spun reprezentanții 
Fundației Universal Emergency Relief. 
Important de știut este faptul că în cutii toate 
lucrurile trebuie să fie noi și nu trebuie puse 
lucruri perisabile. Cutia poate să conțină ju-
cării, produse de igienă, rechizite, dulciuri, 
produse de îmbrăcăminte sau orice alte pro-

duse neperisabile, care intră într-o cutie de 
pantofi și care credeți că poate aduce o bu-
curie copiilor. 

Și anul acesta proiectul Shoebox are nevoie de implicarea noastră. De această dată, proiectul este adresat susținerii copiilor din Republica Moldova. Cei interesați sunt așteptați să doneze o cutie 
cu lucruri noi, necesare unui copil, până în data de 12 decembrie, la Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga”. 
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Târgul de Crăciun din Reghin se deschide în 10 decembrie

Săpătura a fost efectuată sub supraveghe-
rea profesionistă a unei echipe de la Muze-
ul Județean Mureș, coordonată de Dr. Csók 
Zsolt, reprezentant al Muzeului Național de 
Istorie a Transilvaniei din Cluj, șef al săpătu-
rilor arheologice efectuate în cadrul lucrări-
lor menționate.
În interiorul pietrei de temelie se afla o cap-
sulă a timpului. Astfel,  luni, 22 noiembrie 
2021, la sediul Secției de Istorie a Muzeului 
Județean Mureș din Cetatea Medievală a avut 
loc deschiderea acesteia de restauratorii Mu-
zeului Județean Mureș, sub supravegherea 
conducătorului Laboratorului de Restaurare 
și Conservare.
Echipa Laboratorului de Restaurare și Con-
servare de la Muzeul Județean Mureș a re-
alizat procedura de deschidere a capsulei, 
identificarea obiectelor și stabilirea gradului 
de conservare.
,,Obiectele din capsula timpului au fost 
inițial menționate în procesele verbale ale 
ședinței magistraților din 1908. Piatra a fost 

depusă într-un eveniment similar celui de 
astăzi, într-o zi de miercuri, 10 septembrie 
1908, la care toți cei implicați în lucrări au 
fost menționați în planurile clădirii aflate în 
capsula de bronz. Planurile clădirii colegiului 
au fost realizate între 1906 și 1907 de către 
arhitectul Baumgarten Sándor. La 31 martie 
1908, Consiliul Local a aprobat construcția, 
iar lucrările au fost finalizate la 3 august 
1909. Pe lângă aceste planuri de construcție 
au mai fost identificate: o mostră a ziarelor 
vremii și monede care atestă contextul istoric 
al evenimentului. Toate acestea urmează să 
fie documentate și restaurate de către echipa 
Laboratorului de Restaurare și Conservare 
de la Muzeul Județean Mureș” se arată într-
un comunicat de presă transmis de Muzeul 
Județean Mureș.
Până în momentul în care piatra de temelie și 
capsula timpului vor reintra în posesia Epar-
hiei Reformate din Ardeal și a Colegiului 
Reformat, obiectele descoperite vor fi expu-
se în Sala de la parter a Secției Muzeului de 

Istorie și Arheologie. Mini-expoziția „Piatra 
de temelie a Colegiului Reformat din Târgu-

Mureș” va putea fi vizitată până la finele anu-
lui 2021.

În timpul lucrărilor de renovare a Colegiului Reformat din Târgu-Mureș, solicitate de Eparhia Reformată din Ardeal a fost descoperită piatra de temelie a colegiului, depusă la 10 septembrie 1908. 
La solicitarea Episcopiei, piatra de 1 m lungime, 80 cm lățime și 60 cm înălțime, realizată din calcar de Viștea, a fost scoasă din peretele principal central al aripii drepte a clădirii. 

În cadrul ședinţei ordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Reghin, desfășurată 
în data de 24 noiembrie, a fost aprobat pro-
iectul de hotărâre privind organizarea și 
defășurarea în municipiul Reghin a eveni-
mentului “Sărbători de iarnă”, în perioada 10 
- 31 decembrie 2021 și alocarea sumei nece-
sare desfășurării în bune condiții a acestuia. 
Mai exact, este vorba despre „Târgul de Iar-
nă” care se va organiza în zona centrală a mu-
nicipiului Reghin, respectiv Parcul Central și 
strada Piața Petru Maior, între numerele 11 
– 20. Din acest motiv, circulația în zonă va 
fi închisă începând cu data de 9 decembrie 
până în data de 31 decembrie. 
Un eveniment pentru care se pregătește un 
decor de poveste, în care de la mic la mare 
se vor putea bucura de magia Crăciunului. 
Vor fi numeroase atracții pentru vizitatori, 
precum lumini, produse artizanale și orna-
mente specifice de Crăciun, cozonaci, turtă 
dulce, produse gastronomice, căsuțe special 
decorate, colinde și chiar Moș Crăciun. 
Cei care vor ajunge în centrul municipiu-
lui, vor fi întâmpinați de agenți economici și 
producători locali, care vor scoate la vânzare 
produse specifice sărbătorilor de iarnă și nu 
numai, produse care vor fi puse la dispoziția 
cumpărătorilor în căsuțe special amenajate. 
Programul evenimentului: 10 – 16 decem-
brie, între orele 16.00 – 20.00; 17 – 24 de-
cembrie, între orele 12.00 – 20.00; 27 – 31 
decembrie, între orele 16.00 – 20.00.
Organizatorii își doresc ca prin acest eve-
niment să aducă spiritul Crăciunului în su-

fletele celor care ajung în perioada 10 – 31 
decembrie în zona centrală. ,,După o lungă 
perioadă de restricții impuse de acte norma-
tive adoptate în condițiile pandemiei, a so-
sit timpul pregătirilor pentru sărbătorile de 
iarnă. (...) Odată cu aprinderea iluminatului 
festiv, luminile decorative vor oferi orașului 
imaginea festivă de Crăciun. Moș Crăciun se 
va instala pentru câteva zile la evenimentul 
de Crăciun, unde se va da tonul distracției, 

iar pe copii îi va aștepta cu numeroase sur-
prize. De asemenea, copiii vor redacta scri-
sorile cu dorințe și le vor putea lăsa direct în 
cutia poștală special pregătită. Întâlnirile cu 
Moș Crăciun vor avea loc în fiecare seară, în 
perioada 17 – 23 decembrie, între orele 17.00 
– 19.00. Cei mici vor avea posibilitatea de a 
se fotografia împreună cu Moș Crăciun, de a 
colinda alături de acesta și de a-i spune lista 
întreagă a dorințelor, iar Moșul îi va răsplăti 

cu dulciuri” se arată în materialul de ședință 
prezentat consilierilor locali.
Totodată, fiind primul târg de o astfel de am-
ploare în Reghin, s-a gândit și un program 
artistic care va cuprinde o seară cu tematică 
de Crăciun, oferit de tineri artiști de valoare, 
pregătiți să încânte publicul prezent la eveni-
ment. Spectacolul iubitorilor de muzică este 
pregătit pentru toate vârstele și pentru toate 
gusturile. 
,,Printre sutele de luminițe strălucitoare, 
evenimentul dedicat sărbătorilor de iarnă 
din municipiul Reghin, va oferi posibilitatea 
vizitatorilor de a se bucura de bradul împo-
dobit, de Moș Crăciun, de ceai cald, vin fiert 
cu scorțișoară, cozonaci, turtă dulce și alte 
preparate culinare pregătite cu atenție de 
comercianții locali. Producători și meșteri 
locali vor aștepta vizitatorii în căsuțele spe-
cial amenajate, în care vor expune produ-
se specifice sărbătorilor de iarnă cum ar fi: 
decorațiuni handmade, dulciuri tradiționale, 
brânzeturi, dulcețuri, siropuri, zacuscă, pro-
duse apicole, ornamente, decorațiuni de se-
zon, cadouri etc.” se arată în același material. 
Scopul evenimentului este de a oferi reghi-
nenilor un spațiu comun care să devină sim-
bolul atmosferei de Crăciun. „Evenimentul 
va fi locul de întâlnire al lunii decembrie, 
locul unde fiecare moment va oferi o nouă 
experiență fiecărui participant” se mai arată 
în materialul de ședință. 
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Rep.: Sunteți singurul consilier local ce 
și-a prezentat un raport de activitate la 
12 luni! Ce v-a determinat să luați această 
inițiativă?
M.D.F.: Sunt adeptul conducerii prin exem-
plul personal, și mi-aș dori să fiu o sursă de 
inspirație pentru cei din jur, pentru cei care 
doresc să facă ceva util pentru comunitatea 
reghineană, să-i determin să fie mai activi și 
mai prezenți cu proiecte, cu acțiuni și impli-
cit cu realizări. Sunt conștient de efortul de-
pus în primele 12 luni - și nu e vorba doar 
despre proiectele de HCL scrise și depuse, 
ci despre întreaga experiență acumulată, de 
cele peste 300 de proiecte HCL pe care le-
am studiat și analizat și pentru care mi-am 
asumat răspunderea exprimării votului în 
ședințele de consiliu, în fața colegilor, dar în 
primul și în primul rând, în fața comunității.

Rep.: Așadar, cum arată bilanțul ultimelor 
12 luni?
M.D.F.: Am început cu câteva obiective clare, 
bazate pe indicatori pe care să-i pot urmări. 
Și ca exemplu, unul din indicatorii măsura-
bili urmăriți de mine, și pe care doresc să-l 
menționez, se referă la numărul de proiecte 
de HCL inițiate de subsemnatul, aprobate 
de executiv și puse pe ordinea de zi, pentru 
dezbatere. Mi-am propus să realizez 1 pro-
iect pe lună, iar până in  29 octombrie 2021, 
am reușit să-mi ating obiectivul propus, și 
anume  12 proiecte de HCL puse pe ordinea 
de zi .
În fapt, pentru mine, bilanțul ultimelor 12 
luni este unul mult mai mare, deoarece în-
treaga activitate pe care am desfășurat-o, 
fiind și o provocare, m-a determinat să ex-
ploatez  fiecare oportunitate, fiecare clipă 
disponibilă, în scopul câștigării experienței 
și a  familiarizării cu fluxurile de lucru și 
procedurile existente în administrația locală. 
E important de știut că în 12 luni au fost în 
total 33 de ședințe, ordinare, extraordinare 
sau de îndată. Am avut un număr de 38 de 
ședințe de comisie pe partea de buget finanțe 
unde sunt membru, respectiv secretar în Co-
misia de Buget-Finanțe. Au fost peste 336 de 
proiecte de hotărâri de consiliu local aduse 
în vedere spre aprobare. Am conceput, scris 
și ulterior au fost adoptate, proiecte pe di-
gitalizare, pe mediul de afaceri local și, la 
un pas foarte aproape, inclusiv proiecte de 
infrastructură. Am reușit să identific opor-
tunitatea de a mări proiectul de achiziție de 
tablete și laptop-uri pentru școlile din oraș, 
de la o valoarea de aproximativ 3 milioa-
ne lei, la 11.9 milioane lei - de la 3 unități 
de învățământ, la 5 unități de învățământ 
(inclusiv grădinițele). Am reușit să atrag 
atenția, iar apoi să reduc partea de îndatorare 
a orașului, de la o finanțare de la TREZORE-
RIA DE STAT, în sumă de 19.375.000 lei, la 
aproximativ 18 milioane. Și sunt multe alte 
exemple, care se regăsesc în arhiva de ședințe 
online ale orașului.

Rep.: Și-acum ce urmează în următoarele 
12 luni?
M.D.F.: Voi continua să lucrez activ pentru 
țelul pe care mi l-am fixat, ca fiind cel mai im-
portant în acest proiect politic: PROIECTE-
LE. În acest sens, am și depus în 01.11.2021 
un nou proiect de HCL, prin care doresc să 
ofer tinerilor reghineni șansa să se implice 
și să participe în diverse activități  - sportive 
în aer liber, pe terenurile și în curțile școlilor 
din oraș. Este un model aplicat în alte UAT-
uri, pe care l-am adoptat și adaptat situației 
locale și pe care îmi doresc să-l văd pus în 
practică, iar ca rezultat tinerii și școlarii re-

ghineni să iasă din case, să lase tabletele și 
televizoarele și să facă activități sportive pe 
terenul școlilor. Lucrez, în același timp, la 
un proiect care urmează să reglementeze 
Regulamentul de Organizare și Funcționare 
a comerțului stradal din Reghin, întrucât e 
un aspect ce ține de apanajul unui consilier 
local, și baza legală în care sunt autorizate și 
funcționează momentan agenții economici, 
este învechită și neactualizată.

Rep.: Nu este des întâlnit, chiar excepțional 
aș zice, ca un consilier local să scrie proiec-
te de HCL. Ce v-a determinat să urmăriți 
această abordare? Ce presupune, de fapt, 
un proiect de HCL? Dintre cei 19 consili-
eri, câți au depus proiecte?
M.D.F.: A scrie proiecte înseamnă a studia 
în amănunt problema/problemele pe care 
dorești să le evidențiezi, să le pui în lumină, 
prin acel Proiect de HCL. Apoi, urmează 
documentarea legală, expunerea de motive 
sau referat de aprobare și proiectul în sine, 
care poate include niciuna sau mai multe 
anexe. Nu e facil, dar cu timpul, îți formezi 
și dezvolți  dexteritatea, apoi devine tot mai 
ușor. M-am decis să fac proiecte pentru fap-
tul că este cel mai ușor mod de a ne cunoaște 
și de a interacționa cu executivul, adică cu 
întreaga echipă din administrația locală.  
Este un mod natural și eficient de a învăța 
administrație locală, proceduri, fluxuri, 
legislație etc. Este, în același timp, o modali-
tate de a reprezenta nevoile comunității prin 
uz de acțiune imediată și rezultate, nu doar 
vorbe și promisiuni deșarte, ce nu se îndepli-
nesc vreodată. Dintre cei 19 consilieri, lucru-
rile trebuie separate și în funcție de grupurile 
politice care dau membrii consiliului local. 
Știm că avem 8 consilieri PNL, 8 consilieri 
UDMR, 3 consilieri PSD/ALDE. Grupul 
UDMR au în portofoliu funcția de PRIMAR, 
iar PSD-ALDE au în portofoliu funcția de 
VICEPRIMAR. Nu este o motivație pentru 
niciunul din consilierii celor 2 grupuri poli-
tice, să scrie și să inițieze proiecte de HCL, 
atâta timp cât au prima, respectiv a doua cea 
mai importantă funcție din executiv. E mult 
mai ușor să transmiți ce vrei să faci, decât să 
parcurgi întreg procesul de a scrie un proiect 
de HCL. În schimb, colegii din grupul PNL, 
au fiecare o sarcină de îndeplinit și o anume 
pregătire profesională, pe care sunt respon-
sabili să o pună în aplicare. Urmăriți-i și veți 
vedea că toți au inițiative și proiecte depuse.

Rep.: O activitate de 12 luni cu rezultate 
și o comunitate ce aude tot mai des despre 
consilierul Farcaș Mihai Dan. Construiți 
ceva pentru 2024?

M.D.F.: Am o singură miză și anume pro-
iectele. Îmi doresc ca mandatul 2020-2024, 
din care fac parte în calitate consilier local, 
să lase rezultate vizibile, palpabile pentru 
oraș. Valoarea adăugată în acest proiect po-
litic local doresc să fie simțită de întreaga 
comunitate, iar cel mai important lucru este 
ca tinerii reghineni să prindă curaj și încre-
dere că și ei pot aduce o schimbare în bine, 
dacă se implică. Nu am mize politice pentru 
obținerea de funcții, întrucât mă consider un 
antreprenor în primul rând, iar companiile 
pe care le administrez îmi aduc mai multe 
satisfacții și beneficii profesionale și financi-
are. Dar pentru mine, politica locală înseam-
nă o etapă necesară, înseamnă sacrificiu, 
muncă și energie consumată pentru o peri-
oadă limitată de timp, cu scopul principal 
de a demonstra că, dacă miza e corectă, pot 
apărea rezultate. Îmi doresc ca prin această 
abordare să deschid drumul pentru o nouă 
clasă politică locală. Ce va fi în 2024, în ceeea 
ce privește vreun proiect politic viitor, nu aș 
putea confirma astăzi! Dacă mai aloc energie, 
timp și resurse pentru a-l continua sau dacă 
las locul tinerilor care vin din urmă cu idei 
noi, energie și putere de muncă, bineînțeles 
oferindu-le sprijin și acces la know-how-
ul deprins? Depinde foarte mult de nevoile 
comunității, de feedback-ul acesteia și, dacă 
în urma unei autoanalize, sunt mulțumit 
de ce am reușit să realizez. Recunosc faptul 

că ,fiind o fire ambițioasă și cu un ritm ac-
celerat de a pune în aplicare acțiuni și pro-
iecte, deranjez metehnele politicii, dar mie 
îmi place să privesc imaginea de ansamblu, 
în perspectivă. Învăț tot mai multe la nivel 
local, despre administrație, despre proiecte, 
dar deja interacționez și la nivel județean pe 
anumite spețe, chiar național. Simt că unele 
idei s-ar implementa mai eficient, mai rapid, 
abordând proiectul de sus în jos.

Rep.: Dați-le cititorilor un exemplu de pro-
iect sau idee, care s-ar implementa mai efi-
cient de sus în jos.
M.D.F.: Inițiativele legislative, oricare ar fi ele. 
Calculate ca timp de realizare, implementare 
și punere în aplicare, consider că sunt mult 
mai ușor de dus la capăt, din Parlament. În 
acest moment, colaborez cu anumiți colegi 
liberali din Parlament, pentru o inițiativă 
legislativă pe zona medicală. Îmi doresc ma-
xim să actualizăm legislația actuală cu pri-
vire la condiționalitatea înființării de centre 
de donare / recoltare sânge, la nivelul spi-
talelor orășenești! Această nevoie, conform 
ultimelor discuții purtate cu colegii liberali 
din comisia de sănătate din Guvern, este o 
necesitate la nivel național, nu doar o consta-
tare amară avută local, în urma dificultăților 
întâmpinate în realizarea de colete mobile de 
sânge, prin Asociația OUR LIFETIME. Dar 
mai am idei, ce ar veni în sprijinirea adopției 
și consumului de tehnologii ce oferă un grad 
ridicat de digitalizare a instituțiilor publice, 
susținerea mediului de afaceri și investițiilor 
la nivel național și multe altele

Rep.: Un mesaj de încheiere?
M.D.F.: Dacă oricine din comunitate, cu 
dorința și speranța că tot mai mulți tineri se 
vor mobiliza, simte și dorește să se implice și 
să fie parte din schimbare, îi spun să nu ezi-
te, să nu renunțe și să ia atitudine. 2020-2024 
este mandatul în care orașul nostru a început 
dezvoltarea sesizabilă, reală. Va fi nevoie de 
oameni care să dorească să se implice și din 
2024 încolo, pentru că este o responsabilitate 
a fiecărui cetățean din comunitate.

(C.Ș.)

Farcaș Mihai Dan este unul dintre cei 8 consilieri locali ai grupului PNL Reghin. Acesta își dorește să demonstreze celor care, prin votul lor, i-au acordat încrederea de a-i reprezenta, că își va 
onora toate promisiunile făcute în fața alegătorilor. ,,Voi susține și voi lupta pentru dezvoltarea proiectelor pentru comunitate, sprijinirea mediului de afaceri local și al economiei locale și, nu în 
ultimul rând, atragerea de finanțări pentru proiectele deja existente” afirmă consilierul Farcaș Mihai Dan. Dar mai multe despre activitatea sa din primul an de mandat, în interviul de mai jos: 

5INTERVIU 

Mihai Dan Farcaș ,,Sunt adeptul conducerii prin exemplul personal”
Bilanțul primului an de mandat
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Susținute de Fundația Regală Margareta a României și Hochland România 

Fundația Regală Margareta a României și Hochland Ro-
mânia extind oportunitățile de voluntariat pentru seniorii 
din zona Transilvaniei, care vor să își recâștige rolul social 
implicându-se în cadrul centrelor sociale dedicate copiilor 
defavorizați din comunitate. 
Proiectul Generații a fost lansat în 2019 și, pe parcursul ani-
lor școlari precedenți, a adus o serie de importante achiziții 
tematice în cazul copiilor, care și-au îmbogățit semnificativ 
orizontul de cunoaștere și situația școlară, ca urmare a im-
plicării mentorilor seniori. Prin sesiunile intergeneraționale, 
copiii au învățat să iubească istoria sau geografia, au exersat 
diverse instrumente muzicale, au explorat o mulțime de teh-
nici creative, au reînviat meșteșuguri locale, și-au îmbunătățit 
comunicarea în limbi străine, au practicat diverse sporturi, 
s-au apropiat de lumea plantelor și animalelor, au deprins 
arta culinară ori bunele maniere în societate, dar și multe alte 
abilități extrem de utile. 
Experiența de succes a colaborării dintre generații va fi 
multiplicată în anul școlar 2021-2022 în cadrul a 10 Centre 
Generații din județele Alba, Bistrița, Brașov, Mureș, Satu 
Mare și Timiș. Acestea vor aduce în sprijinul a 350 copii, care 
au nevoie de susținere, un număr de 80 de vârstnici valoroși, 
care vor să contribuie la dezvoltarea școlară, vocațională sau 
personală a celor mici. Facilitarea colaborării între cele două 

categorii de vârstă, schimbul de valori și experiență între aces-
tea, reprezintă o soluție atât pentru prevenirea abandonului 
școlar a copiilor în situații de risc, cât și pentru combaterea 
izolării sociale a vârstnicilor, prin crearea de oportunități de 
îmbătrânire activă. 
Centrele Generații oferă copiilor din familiile sărace un mediu 
în care ei își lărgesc orizontul de cunoștințe, cresc emoțional 
și se dezvoltă armonios, prin diversitatea activităților la care 
iau parte, cât și prin sprijin material. Pregătirea școlară pen-
tru diferite materii curriculare, cluburile educaționale, ate-
lierele vocaționale, sesiunile de consiliere, dar și modelele 
inspiraționale ale seniorilor implicați, toate contribuie pozi-
tiv la evoluția copiilor și la creșterea calității vieții acestora. 
Totodată, la Centrele Generații, seniorii din comunitate de-
vin mentori pentru copii și adevărate resurse pentru centre-
le sociale. Aici, ei transmit cunoștințele și experiența lor de 
viață noilor generații, își valorifică pasiunile și talentele într-
un mod generos și, nu în ultimul rând, primesc respectul și 
aprecierea cuvenite și câștigă noi prieteni.
Relațiile intergeneraționale, prin diversitatea și comple-
mentaritatea lor, determină un progres vizibil în viața tu-
turor celor implicați și contribuie la viitorul sustenabil al 
comunităților, dar și al societății. Copiii învață lucruri intere-
sante și utile, își îmbunătățesc rezultatele școlare și își dezvol-

tă anumite abilități practice, în timp ce vârstnicii se simt utili 
într-un mediu menit să le cultive demnitatea și stima de sine. 
Centrele sociale devin atractive prin faptul că oferă copiilor 
un portofoliu de activități extrem de variat.
În anul școlar 2021 - 2022, programul Generații, susținut de 
Hochland România, se desfășoară în următoarele centre so-
ciale:
1. Centrul de zi pentru copii din Cenade, Asoc. Caritas Mi-
tropolitan Greco Catolic Blaj – jud. Alba
2. Asociația pentru Persoane Vârstnice și Copii în Dificultate 
„Familia 2004” din Blaj – jud. Alba
3. Centrul de Zi „Micii Inocenți” din Bistrița Năsăud, 
Fundația Inocenți – jud. Bistrița
4. Centrul de zi „Diaconia” din Brașov, Fundația Diaconia 
Ajutor Internațional – jud. Brașov
5. Centrul Educațional „Aici pentru tine” din Brașov, 
Asociația Aici pentru tine – jud. Brașov
6. Fundația Talentum din Târgu-Mureș – jud. Mureș 
7. Centrul de Zi „Buckner” din Târnăveni, Fundația Buckner 
– jud. Mureș
8. Centrul de zi „Casa Maria II” din Reghin, Asociația Filan-
tropia Ortodoxă Alba Iulia – jud. Mureș 
9. Asociația Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului din 
Satu Mare – jud. Satu Mare
10. Programul „Da pentru școală-investesc în viitorul meu” 
din Partos, Asociația Semper Agape – jud.Timiș 
Printre provocările pandemiei COVID-19 se numără și 
continuitatea activităților centrelor sociale after-school, cu 
respectarea condițiilor medico-sanitare, multe dintre aces-
tea desfășurându-se în mediul on-line. Astfel, seniorii care 
doresc să devină voluntari pentru copii trebuie să dețină 
minime competențe digitale care să le permită să desfășoare 
activitățile prin intermediul tehnologiei, atunci când acestea 
nu pot avea loc fizic. Cei care vor să se implice, pot afla mai 
multe detalii apelând numărul 0800-460–001 – Telefonul 
Vârstnicului, linie gratuită și confidențială pentru vârstnicii 
din România sau se pot înscrie direct prin completarea unui 
formular online pe website-ul www.intergenerational.ro.

• 10 centre sociale after-school din Transilvania oferă oportunități de voluntariat seniorilor
• Seniorii vor fi implicați în dezvoltarea școlară, personală și vocațională a 350 de copii 
• Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia-Filiala Reghin,  prin Centrul de zi ”Casa Maria II” Reghin, face parte din rețeaua Centrelor Generații

Centrele Generații se extind în zona Transilvaniei în anul școlar 
2021-2022
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Din județul Mureș au participat elevi de la: 
Colegiul „Petru Maior” din Reghin , Liceul 
Teoretic „Lucian Blaga” din Reghin, Școala 
Gimnazială din Răstolița, Școala Gimnazială 
„Ioan Vlăduțiu” din Luduș, Liceul Teoretic 
„Bolyai Farkas” Târgu-Mureș, Liceul Teolo-
gic II. „Rákóczi Ferenc” Târgu-Mureș, Liceul 
Tehnologic „Vasile Netea” din  Deda. 
Concursul s-a desfășurat pe parcursul a două 
etape, locală și națională, iar elevii care au 
atins punctajul maxim de 50 de puncte pe 
nivel, au participat la faza națională a con-
cursului, care a avut loc la sediul Centrului 
Național de Examinare ECL din Sfântu Ghe-
orghe.
După desfășurarea fazei locale, s-au calificat 
pentru națională 11 concurenți pentru cele 
două nivele. Bucuria face ca printre cei 11 
să se numere și o elevă din Reghin, Alexia 
Buzilă din clasa a XII-a, de la Liceul Teoretic 
„Lucian Blaga”. Eleva a reușit obținerea locu-
lui 2, cu 99 de puncte din 100, la nivelul B2. 
„Participarea la acest concurs reprezintă o 
experiență din care am învățat foarte multe 
lucruri noi. Rezultatele au venit ca o dovadă 
a muncii mele și a pregătirilor oferite de către 
profesori. Mă bucur mult că am avut ocazia 
de a participa și de a obține rezultate bune 
și încurajez cât mai mulți tineri să se impli-
ce în astfel de activități, deoarece pe lângă 
posibilitatea obținerii unui rezultat frumos, 
experiența este cea mai valoroasă” a precizat 
Alexia Buzilă. 
Eleva a fost pregătită de profesorul Cristi-
na Drescan, care spune că ,,Mă bucur mult 
pentru reușita Alexiei: Locul 2 din aproape 
500 de participanţi este un rezultat excelent. 

Ambiţia, perseverenţa, dedicaţia ei au fost 
constante ale anilor de liceu, ea participând 
la multe concursuri și activităţi extrașcolare 
în limba engleză. Chiar și acum, în clasa a 
XII-a, își împarte timpul în așa fel încât să 
nu piardă ocazii de a exersa, îmbunătăţi și 
perfecta limba engleză. O felicit și îi doresc 
succes în continuare!”.
Dumitrache Andreea, directorul Liceul Teo-
retic „Lucian Blaga” din Reghin a precizat că 
„Liceul Teoretic Lucian Blaga este o institu-
ţie care pune în centrul atenţiei elevul. Tră-
im într-o lume deschisă  care oferă tinerilor 
multe posibilităţi de afirmare. Ne dorim ca 
liceul nostru să ajungă o Școală Europeană 
ce vine în întâmpinarea nevoilor și dorinţe-
lor elevilor noștri.  Devenind centru de exa-
minare ECL este un pas către acest demers.  
Este o onoare pentru noi să fim parteneri al 
acestui Centru de Limbi Străine”. 

Potrivit profesorului Kosztan Katinka, Liceul 
Teoretic „Lucian Blaga” a fost pentru prima 
data centru de concurs, în urma invitației fă-
cute de Centrul de Limbi Străine Eureka din 
Reghin. „S-au înscris 28 de elevi pentru faza 
locală, iar după corectarea lucrărilor eleva 
Buzilă Alexia s-a aflat printre cei 7 candidați, 
care au realizat punctajul maxim, calificân-
du-se astfel la etapa națională desfășurată 
la Sfântu Gheorghe. Ne bucurăm pentru 
reușita ei și ne propunem să continuăm acest 
proiect și în viitor.
Conceptul ECL datează din 1992, atunci 
când statele membre ale Uniunii Europene, 
prin proiectul Lingua au înfiinţat un CON-
SORŢIU pentru a realiza un test lingvistic 

uniform pentru limbile statelor membre ale 
UE. 
S-a dezvoltat astfel, sistemul internaţional 
de examinare ECL, care echivalează și recu-
noaște certificatele în fiecare limbă, conform 
Cadrului Comun de referință pentru Limbi 
(CEFR) fără a fi necesară validarea acestora 
la nivel naţional. Răspunderea profesională 
pentru testele lingvistice ECL este asumată 
de o universitate de prestigiu din ţara de ori-
gine a fiecărei limbi, care realizează testele și 
evaluează lucrările.
Certificatul internaţional de competenţe 
lingvistice ECL se eliberează de către SE-
CRETARIATUL CONSORȚIULUI ECL 

(din 1999 Universitatea din Pécs, Ungaria), 
în două limbi de circulaţie internaţională: 
engleză și limba care a fost evaluată. 
Certificatele ECL au valabilitate nelimitată în 
timp, și sunt recunoscute în întreg spaţiul eu-
ropean, în America Centrală și America de 
Sud”  spune Kosztan Katinka- coordonator  
Concurs ECL, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”.

9EDUCAŢIE

Locul 2 pentru Alexia Buzilă, la concursul național ECL în 
limba engleză
În perioada 21 septembrie – 29 octombrie s-a desfășurat Concursul Naţional ECL  în Limba Engleză. organizat de Centrul Naţional de Examinare ECL în parteneriat cu Secretariatul Consor-
ţiului Internaţional ECL. Concursul a fost lansat pentru măsurarea competențelor în limba engleză, nivele A2 și B2 unde s-au înscris 477 elevi din clasele V-XII, de la 26 de școli și licee din țară. 

Codruţa ROMANŢA
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Nu mai puțin de opt incidente au avut loc în 
aria de activitatea a companiei Delgaz Grid, 
în primele zece luni ale anului, iar în urma 
lor trei persoane și-au pierdut viața asfixiate, 
alte 14 fiind grav intoxicate cu monoxid de 
carbon. 
“Trebuie să acordăm o mare atenție 
operațiunilor care se fac înainte de intrarea 
în sezonul rece, la instalațiile de încălzire. 

Este vorba în principal de curățarea coșurilor 
de fum și a canalelor de evacuare a gazelor 
arse care sunt parte a acestor instalații. Nu 
trebuie ignorate nici alte aspecte care țin de 
modul în care utilizăm anumite aparate din 
casă, spre exemplu, folosirea aragazului ca 
sursă de încălzire trebuie să fie neapărat ex-
clusă”, afirmă Petre Stoian, directorul general 
adjunct al Delgaz Grid. 

De aceea, până iarna își intră în drepturi de-
pline curățarea coșurilor de fum și a canale-
lor de evacuare a gazelor arse este o priorita-
te. În mod obligatoriu, operațiunile trebuie 
să fie făcute numai de către persoane autori-
zate în domeniu. 
“Inspecția pe exterior a casei pentru a vedea 
dacă putem face curățarea fără a pune în pe-
ricol ceva sau pe cineva, inspecția video pe 
interior a coșurilor de fum, curățarea pro-
priu-zisă care poate fi urmată, în funcție de 
ce găsim în interiorul coșului, de proba de 
etanșeitate sau o videoinspecție sunt etape-
le pe care profesioniștii în domeniu le par-
curg atunci când se ocupă de coșurile de 
fum”, spune Cristian Simion, președintele  
Asociației Hornarilor, Constructorilor de 
Coșuri de Fum și Șeminee ASFOCH. 
Pentru a preveni intoxicațiile cu monoxid de 
carbon, trebuie să ne asigurăm că în bucătă-
riile de la blocuri, unde sunt instalate araga-
ze, sunt canale sau grile de ventilare pentru 
evacuarea gazelor de ardere spre exterior și 
că acestea nu sunt obturate. Totodată, copi-
ii trebuie supravegheați permanent în încă-

perile în care se află mijloace de încălzire în 
funcțiune, iar aragazele nu trebuie utilizate 
pentru încălzirea locuinţei. La case trebu-
ie să verificăm nu doar coșurile de fum și 
hornurile, ci și îmbinările între aparatele de 
încălzire și coșurile de evacuare, precum și 
garniturile de etanșare de la focare.
Recomandarea este să avem în locuinţe 
montate detectoare de monoxid de carbon 
care emit semnale sonore când identifică 
prezența acestui gaz nociv.
Monoxidul de carbon nu are culoare și mi-
ros, ceea ce îl face foarte greu de depistat și 
odată acumulat în încăpere devine periculos. 
Simptomele intoxicaţiei se manifestă prin 
greaţă, ameţeli, dureri de cap și somnolență. 
De aceea, trebuie să scoatem victimele la aer 
curat, să aerisim încăperile și să contactăm 
serviciul medical de urgenţă.
Mai multe sfaturi și recomandări despre uti-
lizarea în siguranță a surselor de energie și 
gaze pot fi găsite pe conturile de social media 
ale proiectului Romania Sigură.

Curăță coșurile de fum cu specialiști!
Suntem în plin sezon de pornire a sistemelor de încălzire care funcționează cu gaze naturale și ne aflăm pe ultima sută de metri în ceea ce privește curățarea coșurilor de fum și a sistemelor de 
evacuare a gazelor arse. Sunt operațiuni deosebit de importante întrucât intoxicațiile cu monoxid de carbon, soldate din păcate cu numeroase decese, sunt cauzate în cea mai mare parte de coșuri 
de fum obturate sau de neetanșeități la sistemele de evacuare a gazelor arse. 

Proiectul inițiat de târgumureșeanca Mihae-
la Rașcu (decedată în acest an) este continu-
at de Liga Scriitorilor Români, filiala Mureș. 
Început în anul 2017 pentru descoperirea, 
promovarea și susținerea unor talente din 
rândul copiilor, proiectul continuă în cursul 
lunii decembrie a acestui an prin organizarea 
Concursului Național ,,Scrisori către Moș 
Crăciun”, desfășurat online. 
Condiții de participare:
La concurs pot participa toți copiii din țară, 
în vârstă de până la 16 ani, prin trimiterea 
unor scrisori adresate lui Moș Crăciun sau 
poezii pe aceeași temă, care să nu depășească 
2 (două) pagini, format A4, la adresa de in-
ternet:
antologiaecou@yahoo.com
Sunt acceptate doar materialele redactate pe 
calculator în Word, cu diacritice, corp literă 

12, Times New Roman. Fiecare material va 
fi însoțit de datele de contact ale autorului.
Se primesc și desene (1-2) la temă, de mări-
nea unei pagini format A4 sau Bloc de desen, 
ce vor fi trimise la aceeași adresă.
Important: Fișierele trimise să fie salvate cu 
numele elevului și vârsta acestuia.
Lucrările pot fi trimise în perioada 13 no-
iembrie 2021 – 15 decembrie 2021, iar afla-
rea rezultatelor va avea loc în data de 20 de-
cembrie. 
Juriul va acorda premii și diplome în funcție 
de categoria de vârstă a participanților, con-
form grilei: 6 ani creație plastică (pictură, 
desen, colaj), 7-10 ani, 11-14 ani, 15-16 ani. 
Un premiu special va fi acordat la secțiunea 
desen și creație literară de către Biblioteca 
Județeană Mureș.

Concurs ,,Scrisori către Moș Crăciun”

Casă nouă pentru dispensarul uman din Solovăstru

,,Astăzi este prima zi în care dispensarul 
uman din Solovăstru funcționează în noua 
locație, respectiv în clădirea fostei primării. 
Este vorba despre o locație complet renova-
tă, dotată cu mobilier  și tot ce este necesar 
pentru ca medicul de familie să poată să își 
desfășoare activitatea în condiții normale, iar 
pacienții pot sta în sala de așteptare la căl-
dură.
La vechea locație, care era pe un deal, pentru 
persoanele vârstnice era mai greu de urcat 
acea pantă. Aici e în zonă centrală, inclusiv 
pentru cei care vin din Jabenița, pentru care 
stația de maxi/taxi este  la 50 de metri”  spu-
ne Ilie Chirilă Tătar, primarul comunei So-
lovăstru.
Un lucru bun este că în aceeași clădire se află și farmacia, ceea ce este un beneficiu pentru 

locuitori și mai ales pentru persoanele vârst-
nice, care nu au pe cineva aproape, care să 
poate să le procure medicamentele.

Locuitorii apreciază această mutare și mo-
dernizare a dispensarului, iar asta se vede 
chiar din spusele lor. ,,E o locație foarte fru-
moasă de care ne bucurăm. Și doctorița e 
tare bună, nu am întâlnit așa un doctor de-
dicat și care respectă pacientul, așa cum ar 
trebui să o facă oricare doctor” a mărturisit 
Violeta Lupu, la ieșirea din dispensar.
Investiția a fost făcută din bugetul local, 
administrația locală urmând să mai realize-
ze anumite lucrări la aleile pietonale și zona 
verde, pe care doresc să le finalizeze în cel 
mai scurt timp.

Administrația locală din comuna Solovăstru a reușit finalizarea lucrărilor de relocare și renovare a dispensarului uman din localitatea Solovăstru. Astfel, începând de astăzi, dispensarul uman s-a 
mutat în casă nouă, mai concret în fostul sediu al primăriei. Locuitorii din Solovăstru beneficiază acum de condiții optime atunci când apelează la serviciile oferite în cadrul dispensarului uman. 
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CASETA REDACŢIEI

Subsemnatul VODĂ TOADER, domiciliat în com. Solovăstru, sat Jabenița, nr. 300, jud. Mureș,  în calitate de petent în Dosar nr. 
2542/289/2021, având ca obiect constatarea dobândirii dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra suprafeţei de 10.100 mp., teren 
extravilan, compus din suprafața de 1.212 mp. înscrisă în C.F. nr. 51946 Gurghiu, provenit din conversia vechiului C.F. nr. 1091 Cașva, 
sub nr. top 430/1, cu suprafaţa de 1475 mp., având ca  proprietar tabular pe defunctul Simon Ioan, din suprafaţa de 1.290 mp.  înscrisă 
în C.F. nr. 51861 Gurghiu, rezultat din conversia vechiului C.F. nr. 974 Cașva, sub nr. top 430/4, 430/a/1, având ca proprietari tabulari pe 
defuncţii Fola Mikloș (Nicolae) și soţia Pop Floarea, din suprafaţa de 1440 mp. înscrisă în C.F. nr. 51100 Gurghiu, provenit din conver-
sia vechiului C.F. nr. 355 Cașva, nr. cad 51100, nr. top 429, 429/a și din suprafaţa de 6.158 mp. înscrisă în C.F. nr. 51076 Gurghiu, pro-
venit din conversia vechiului C.F. nr. 355 Cașva, sub nr. top 430/a/2, având ca  proprietar tabular pe defuncta Boar Alexandra (Sanda), 
măritată cu Șimon Ioan, anunt persoanele interesate că pot face opoziție în termen de o lună de la emiterea celei din urmă publicații, la 
Judecătoria Reghin, cu termen de judecată la data de 08.02. 2022. 

Subsemnații BUGA ANUȚA, domiciliată în com. Gurghiu, sat Păuloaia, nr. 40, jud. Mureș și ZECHEȘ IOAN, domiciliat în com. 
Gurghiu, sat Cașva, nr. 105, jud. Mureș, în calitate de petenți în Dosar nr.3072/289/2021, având ca obiect dobândirea dreptului de pro-
prietate prin uzucapiune asupra suprafeței de 11.133 mp, teren extravilan din suprafața totală de 18.589 mp. teren extravilan înscrisă în  
C.F.51731 Gurghiu, provenit din conversia vechiului C.F.775/Cașva (A+1), sub nr.top.577/1/2,578/1/2,578/a/1/2, cu suprafața de 4338 
mp, având proprietari tabulari pe defuncții Morar Ioan și soția Morar Floarea; în C.F.55079 Gurghiu, provenit din conversia vechiului 
C.F. 231/Cașva, sub nr. top 583/3,583/a/3,583/b/3 cu suprafața de 8.851mp, având proprietari tabulari pe defuncții Filimon Ilie- cu cota 
de  1/6, Filimon Ilie – cu cota de 1/6,  Pop Katalin- cu cota de 1/6, Filimon Illes (Ilie) – cu cota de 1/6 și Stanca Mărioara, mar. Farcaș 
Florea – cu cota de 2/6 si C.F.51387 Gurghiu, provenit din conversia vechiului CF 128/Cașva (A+3), sub nr.top.584, cu S=5400 mp, 
având proprietari tabulari pe defuncții  Filimon Ilie-cu cota de 1/3, Pop Cătălina mar.cu Filimon Vasile- cu cota de  1/3, Morar Ioan 
și soția Morar Floarea – cu cota de 1/3, asupra suprafeței de 1000 mp. teren extravilan din suprafața totală de 1267 mp., teren înscris 
în C.F. 51387 Gurghiu, rezultat din conversia C.F. vechi nr. 128 Cașva, sub nr.top. 584/2, având ca  proprietari tabulari pe defuncții  
Filimon Ilie-cu cota de 1/3, Pop Cătălina mar.cu Filimon Vasile- cu cota de  1/3, Morar Ioan și soția Morar Floarea – cu cota de 1/3 și 
asupra suprafeței de 725 mp. teren extravilan din suprafața totală de 3851 mp., teren înscris în C.F. 55079 Gurghiu, rezultat din conver-
sia C.F. vechi nr. 231 Cașva, sub nr.top. nr.top. 583/3/2, 583/a/3/2, 583/b/3/2 având ca  proprietari tabulari pe defuncții Filimon Ilie- cu 
cota de 1/6, Filimon Ilie- cu cota  1/6, Pop Katalin- cu cota de 1/6, Filimon Illes- cu cota de 1/6, Stanca Marioara, mar. Farcas Florea 
– cu cota de 2/6, de către subsemnata Buga Anuța, iar asupra suprafeței de 3730 mp, teren extravilan din suprafața totală de 11.837 mp. 
teren extravilan, înscris în C.F. nr. 51734 Gurghiu, provenit din conversia vechiului C.F.776/Casva,  sub nr.top.577/2, 578/2, 578/a//2 cu 
suprafața de 8341mp, având proprietar tabular pe defunctul Filimon Ilie și C.F.55075 Gurghiu, provenit din conversia vechiului CF 218/
Cașva, sub nr.top.582/2/2 - cu suprafața de 3496 mp, având proprietari tabulari pe defuncții  Filimon Ilie-cu cota de 1/3, Pop Catalina 
mar.cu Filimon Vasile- cu cota de  1/3, Morar Ioan și soția Morar Floarea – cu cota de 1/3, de către subsemnatul Zecheș Ioan,  imobile 
situate în com. Gurghiu, sat Păuloaia, f.n.,  jud. Mureș, anunțăm persoanele interesate că pot face opoziție până la emiterea celei în urmă  
publicații la Judecătoria Reghin, cu termen de judecată la data de 15.02.2022

ANUNŢURI

PIERDERI

Pierdut carnet de student la 
Facultatea de Științe și Ingineria 
Mediului - Universitatea Babeș-
Bolyai pe numele Gliga Valentin
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