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Sărbătorile de iarnă în Reghinul de altă dată

Pentru că se apropie sărbătorile, ne-am asu-
mat misiunea de a readuce în memoria re-
ghinenilor obiceiuri și tradiții ale sașilor, cei 
care, în mare parte,  ne-au lăsat moștenire 
această urbe. Din păcate, acestea s-au păs-
trat foarte puțin, dar au rămas amintirile 
celor care au trăit timpuri care păstrau ma-
gia sărbătorilor de iarnă, și dacă acestea sunt 
povestite mai departe poate mai au șansa să 
supraviețuiască vremurilor pe care le trăim.
Despre atmosfera de altă dată a sărbătorilor 
de iarnă, dar și despre locuri a căror topo-
nimie este necunoscută în mare parte reghi-
nenilor de astăzi, Egon Eisenburger redă în 
povestirile sale publicate în diferite numere 
ale ziarului „Der Hihnemuerkt”. Așadar nu-
mi rămâne decât să vă invit la o călătorie în 
trecut alături de îmbietoarea aromă a unui 
ceai cald sau a vinului fiert cu scorțișoară, 
boabe de piper negru și coajă de portocale: 
„Der Herlich Krást”, îngerii și chiar Tatăl 
ceresc nu întârziau să ne împodobească fe-
restrele caselor cu flori de gheață, pentru ca 
să nu uite copiii că se apropie seara sfântă și 
odată cu ea, Nașterea Mântuitorului. Încă 
înainte de aceasta sau chiar după, depinde 
cât era de harnică, baba iarnă își scutura ru-
fele și zăpada înaltă acoperea orașul și satele. 
Nici o stradă a orașului nostru, de pe deal, 
nu ne era mai sigură, iar săniile noastre îm-
preună cu noi, alunecau ca un fulger pe lângă 
„Kopáner”. Când eram elevi la gimnaziu, se 
cerea să mergem de la „Huia” (unde mișuna 
de lupi) până la „Podul de fier”, ceea ce rea-
lizam în mod fantastic cu bobul. Pe patinoar 
admiram perechile celor mari care se puneau 

apoi să danseze câte trei sau 8 perechi, iar 
apoi spre enervarea bătrânului Fromm, fă-
ceau un meci de hochei. Era așa de rece, iar 
dascălii rămâneau cu gura căscată că nimeni 
nu întârzia. Niciodată n-am sosit cu întârzi-
ere, deoarece „Tschitschintsch-ile” noastre 
frumoase, care se întindeau ca niște perle 
până la școală, erau vinovate de faptul că noi 
economiseam timp să ajungem la școală. A 
Crăciun mirosea deja de pe la Sfântul Nico-
lae… 
Urmau apoi nopțile în care trebuiau să fie 
cuminți și să doarmă până ce venea „Heli-
ch Krást”, „Weihnachtsmann” sau „Chris-
tuskind” (Moș Crăciun). Adeseori, acesta 
vizita, în prealabil, librăria lui Graef Henrich 
și pentru cei mai cuminți copii lua cele mai 
frumoase și mai dorite cărți.
Apoi, în sfârșit, sosea Seara Sfântă…
În noaptea de Crăciun fundalul sonor al bur-
gului era asigurat de clopotele ce vesteau ve-
nirea Mântuitorului, acompaniate de sunetul 
trompetelor și al tromboanelor care intonau 
„Puer Natus” sau „Vine, Vine Eroul cel Tare”. 
În dimineața de Crăciun, la ora 5 sunau clo-
potele care chemau credincioșii la Slujbă. Pri-
marul și oratorul comunității erau conduși 
spre biserică, cu făclii, fiecare acompaniat de 
către 3 maiștrii tineri ai fiecărei bresle, mais-
trul și secretarul breslei, șefii calfelor și calfe. 
În biserică erau așteptați cu lumânări aprin-
se, iar corul de băieți cânta „Quem pastores 
laudavere”, „Ascultați ce cântă azi îngerii”.
În seara de Crăciun, băieții care colindau 
primele versuri din „O König aller From-
men, o Jesu Davids Sohn” și recitau în dia-

lect săsesc formula „Nehmen Sie vorlieb mit 
unserer kleinen Aufwartung, wenn wir bis 
über ein Jahr leben, wollen wir uns bessern” 
(Acceptați mica noastră curtoazie, că de vom 
mai trăi la anul, vom fi mai buni), primeau 
câțiva crăițari și mergeau mai departe. 
Astăzi numai casele de pe acele ulițe au ră-
mas martore peste ani ale vocilor răsună-
toare de colindători, și câte or mai fi rămas 
neconsemnate. De aceea este important ca 
reghinenii să cunoască trecutul orașului în 
care trăiesc, așa cum a fost el. Și cum pot 
face asta? Ei bine, îi invit să fie curioși și să 

descopere mai multe în cărțile „Sașii din Re-
ghin și împrejurimi” și „Umor și conviețuire 
la Reghinul Săsesc”, care mi-au fost și mie 
călăuze în această călătorie, și să ne viziteze 
la Centrul de Informare și Promovare Turis-
tică unde le vom arăta cum să își redescopere 
orașul.

Vă mai amintiți de vremurile când apa Canalului Morii îngheța şi la Gat era „patinoarul” pentru cei cu picioruşe sprintene, cu toate că era destul de periculos? Din păcate acesta nu este singurul 
obicei uitat din Reghinul de altă dată, nici colindătorii nu mai vin să umple aerul micului nostru burg cu clinchete de zurgălăi şi urări de bine. Și nu este un fenomen izolat… 
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Doru Stelian Cătană ,, Relația mea cu cetățenii este sinceră, 
corectă şi fructuoasă pentru ambele părți ’’

Rep.: Cine e Doru Stelian Cătană pentru 
cei care nu îl cunosc?
Doru Stelian Cătană: Cei mai mulţi reghi-
neni mă recunosc ca avocatul Stelian Doru 
Cătană, funcție prin intermediul căreia, de 
peste 13 ani, acord asistenţă juridică și apoi, 
ca și consilier local din partea Partidului Na-
ţional Liberal, o demnitate în care am fost 
învestit prin votul cetăţenilor din Reghin 
la ultimele alegeri locale din 27 septembrie 
2020. În spatele avocatului și consilierului lo-
cal, consider că reghinenii îl pot observa pe 
omul Doru Stelian Cătană, căruia îi place să 
creadă că a evoluat, că e puţin mai bun decât 
cel de acum un an și mult mai bun față de 
acum câțiva ani. 
În plus, sunt o ființă dinamică care își propu-
ne mereu obiective mari și care este totdeau-
na în căutarea celor mai eficiente soluţii când 
vine vorba de progres. Mă lupt zi de zi pen-
tru obiectivele pe care mi le propun, îmi pla-
ce să mă autodepășesc și visez la momentul 
în care voi ajunge să spun că sunt mulţumit 
de mine. Astfel, sunt de părere că în fiecare 
om putem găsi mult mai multe aspecte decât 
suntem obișnuiţi să percepem și, de obicei, 
clișeele ascund de fapt esenţa omului din faţa 
noastră.

Rep.: O întrebare pe care am tot adresat-
o în ultima perioadă... De ce ați ales să 
intrați în politică?
D.S.C.: Am observat că stilul meu de viaţă, 
conduita morală și ideile pe care le promo-
vam în spaţiul public se bucurau adeseori de 
simpatia celor din jurul meu, motiv pentru 
care, în urmă cu doi ani, mi-am asumat și 
decizia de a intra în politică. Așa a început 
provocarea de a mă implica în comunitate, 
așa s-a născut candidatura mea la funcţia 
de consilier local și dorinţa arzătoare de a 
rezolva doleanţele cetăţenilor din acest mu-
nicipiu. Azi, când sunt interpelat de câte un 
cetăţean disperat care îmi cere ajutor, cu cât 
este mai complicat, cu atât sunt mai îndârjit 
în a-l ajuta să își rezolve problema. 
Eu văd politica ca pe un act natural, uman, 
un gest de implicare, o datorie. Pentru mine 
a face politică în Consiliul Local înseamnă să 
mă implic de fiecare dată și de câte ori am 
ocazia, să ridic mâna și să spun colegilor: 
Am un plan, am o idee și cred că e bună pen-
tru comunitatea noastră. Dacă și voi credeți 
la fel, dați-mi încrederea și votul vostru, ca să 
o transform în realitate!

Rep.: Ce părerea aveați înainte și cum 
vedeți acum administrația locală? 
D.S.C.: Datorită meseriei mele, am avut 
contact permanent cu înstituțiile statului și, 
implicit, cu administrația locală. După ce 
am devenit consilier local, pentru a înţelege 
mai bine mecanismele acestei instituţii, am 
analizat o sumedenie de legi, bugete publi-
ce, operaţiuni administrative, fapte materiale 
înfăptuite de titularii funcţiilor publice din 
sistemul organelor administraţiei publice și 
acţiuni cu caracter de prestaţie, realizate pe 
baza și în executarea legii, prin asigurarea de 
servicii publice. 
În acest moment știu care sunt mecanismele 
de distribuţie a banului public și am înțeles 
foarte bine cum funcționează acest domeniu 

mult discutat, dar adesea nebulos.  
Nu pot să spun că mi-am schimbat părerea 
despre administrația locală, dar pot să afirm 
faptul că am o altă opinie despre anumite 
persoane, care pentru a-și proteja interesele 
personale ori din dorinţa de siguranţă finan-
ciară sau politică, uită motivul real pentru 
care se află în administrație și resping cola-
borări care ar putea fi fructuoase pentru co-
munitate. 

Rep.: Ce vă doriți de la acest mandat?
D.S.C.: În acest mandat m-am concentrat, 
în special, pe problemele legate de adminis-
traţie, cultură și economie, dar voi susține 
în permanență proiectele bune legate de 
educație, sănătate, cazuri sociale, infrastruc-
tură, mediu și sport. 
Mi-am propus de la bun început să mă im-
plic la maximum în adoptarea hotărârilor de 
Consiliu Local cât mai apropiate de nevoile 
cetățenilor și să ajut la rezolvarea probleme-
lor care îmi sunt aduse la cunoștință perso-
nal de către fiecare cetățean care uneori îmi 
scrie, alteori vine la biroul meu sau care, pur 
și simplu,  mă interpelează pe stradă. M-am 
străduit și am reușit ca în mandatul meu să 
nu fiu părtaș la nici un conflict de interes 
personal, care să influenţeze îndeplinirea 
atribuţiilor mele oficiale cu imparţialitate și 
obiectivitate. 

Rep.: Dacă ar fi să vorbim despre realizările 
personale de până acum, în ceea ce privește 
administrația locală... Care ar fi acestea? Să 
zicem un scurt bilanț... 
D.S.C.: Trebuie să menționez faptul că eu 
fac parte dintr-o echipă de oameni devotați 
comunității, echipa PNL Reghin, oameni 
bine pregătiți și respectați în domeniul lor de 
activitate. 
Noi muncim împreună, luptăm în comun 
pentru interesul reghineanului și roadele 
le culegem cu toții. Membrii acestei echipe 
au elaborat multe proiecte de hotărâri loca-
le care vin în ajutorul populației, reușind să 
oprească sau să mai domolească executivul 
din practicile nesănătoase. 
După cum este deja cunoscut, sunt foarte 
implicat în această activitate, atât la nivel 
local, cât și județean, fiind inițiator al mai 
multor hotărâri de Consiliu Local alături 
de colegii mei. Momentan, sunt secretar în 
Comisia juridică, de ordine publică, coo-

perare interinstituțională pe plan intern și 
extern, îndeplinesc funcţia de membru în 
Consiliul de administrație al școlilor gim-
naziale “Alexandru Ceușianu” și “Florea 
Bogdan”, sunt vicepreședinte în Organizaţia 
PNL Reghin, membru în Biroul politic local 
al Organizației PNL Reghin și membru în 
Biroul politic Județean al Organizaţiei PNL 
Mureș. 

Rep.: Cum se împacă meseria de avocat cu 
funcția de consilier? Vă ajută mai mult în 
înțelegerea anumitor proiecte de hotărâre?
D.S.C.: Meseria de avocat este o meserie 
foarte complexă care, într-adevăr, m-a ajutat 
să înțeleg ușor mecanismele de funcționare 
pe care se bazează administrația. În demni-
tatea de consilier local am învăţat un lucru 
important: calitatea serviciilor publice a unui 
oraș sau municipiu se corelează cu nivelul în-
crederii în administrația publică, cu ușurința 
cu care pot fi desfășurate activitățile econo-
mice și cu nivelul de bunăstare al societății. 

Rep.: Care e relația cu cetățenii? Pentru ce 
probleme vă solicită ajutorul?
D.S.C.: Trebuie să recunosc că aprecierea de 
care mă bucur din partea cetăţenilor repre-
zintă pentru mine un important factor moti-
vator în activităţile pe care le desfășor. Relația 
mea cu cetățenii este sinceră, corectă și fruc-
tuoasă pentru ambele părți. Pe de o parte eu, 
ajung să cunosc problemele fiecărui colțișor 
din acest municipiu, ajung să iau contact și să 
observ prin ochii cetățenilor care intâmpină 
probleme, iar pe de altă parte, ei primesc de 
la mine informațiile complexe de care au ne-
voie pentru rezolvarea problemelor pe care le 
întâmpină zi de zi. 
Bineînţeles că sunt foarte multe probleme 
nerezolvate la nivel de administraţie publică 
locală. Sunt foarte multe persoane care nu au 
fost sau nu sunt ascultate și, din păcate, sunt 
plasate ori amânate problemele lor. De ase-
menea, multe probleme pe care le întâmpină 
cetățenii, pentru a putea fi rezolvate, e nevoie 
de timp.  

Rep.: La nivel național …. Guvernul s-a 
format prin alianță PNL + PSD. Afectează 
în vreun fel relația pe care o aveți ca partid 
la nivel local cu PSD-ul? Ne putem aștepta 
la alianțe și la nivel local? 
D.S.C.: Eu cred că electoratul din Reghin nu 

a votat PNL pentru a colabora cu PSD, iar 
guvernarea națională cu PSD reprezintă „o 
necesitate de conjunctură”. Nu trebuie înţe-
leasă greșit această alianţă, la fel cum nu tre-
buie să uităm motivul pentru care suntem în 
Consiliul Local, respectiv implicarea în crea-
rea pentru comunitate a unui mediu de viață 
cât mai bun din punct de vedere economic, 
social și cultural. 

Rep.: Cum vă vedeți peste 5 ani? 
D.S.C.: Peste 5 ani mă văd alături de colegii 
mei, la fel de implicat în ceea ce fac astăzi, 
dar cu un bagaj de cunoștințe mai mare, cu 
conexiuni și mai puternice în comunitate, 
în administrația politică locală, județeană și 
națională.

Rep.: Referindu-ne strict la politică... Ce 
nu ați face, chiar dacă vi s-ar oferi o sumă 
greu de refuzat?
D.S.C.: Atât în meseria mea de avocat, cât 
și în administrație, cel mai important lucru 
este încrederea. Nădejdea în faptul că eu pot 
să ajut la rezolvarea nevoilor, credința că eu 
pot să duc la bun sfârșit problemele stringen-
te, este ceea ce face ca eu să fiu căutat și apre-
ciat, ca avocat, dar și ca om politic. 
Bunul Dumnezeu mi-a răsplătit munca și 
mi-a dat tot ceea ce își poate dori un om: o 
soție iubitoare, doi copii minunați, alte bu-
nuri materiale necesare traiului, dar și funcții 
sau diverse distincții. 
Mă consider un om cu caracter și nu aș face 
nimic care să afecteze încrederea oamenilor 
în mine, indiferent de suma oferită. Știu că 
sună a clișeu, dar asta e realitatea. 

Rep.: Sunt locuri în Reghin pe care vă place 
să le frecventați împreună cu familia și pe 
care ați putea să le recomandați și altora?
D.S.C.: Reghinul este un municipiu foarte 
frumos, iar zonele pe care eu le frecventez 
cu familia sau cu prietenii sunt variate, în 
funcție de anotimp. 
Iarna prefer să fac plimbări lungi pe străzile 
copilăriei mele, să cumpăr produse locale de 
la „Târgul de Crăciun” din Parcul Central ori 
să merg la patinoar cu familia. 
Toamna îmi face mare plăcere să mă plimb 
și să mă bucur de haina colorată a arborilor 
de la Pădurea Rotundă ori prin Parcul Tine-
retului.   
Vara aleg între a face jogging pe malul 
Mureșului sau a mă aventura într-o drumeţie 
în Pădurea Mociar pentru a mă putea relaxa 
la umbra celor mai vechi stejari din Româ-
nia. 
Primăvara îmi place să vizitez Muzeul Et-
nografic „Anton Badea”, să mă reculeg la 
mormintele personalităţilor care își dorm 
somnul de veci în cimitirul „Sfânta Treime” 
sau, pur și simplu, mă relaxez încercând să 
descopăr imobilele de altădată în care s-au 
născut cele mai importante personalităţi din 
acest „oraș al viorilor”. 

Rep: Un gând de final?
D.S.C.:  Le urez tuturor locuitorilor munici-
piului Reghin să aibă parte de liniște și sărbă-
tori binecuvântate. 

Codruţa ROMANŢA

Intrat recent în politică, dar cu o mare dorinţă de a schimba lucrurile, Stelian Doru Cătană se află la primul mandat de consilier local din partea Partidului Naţional Liberal. Ne-am dorit să 
aflăm de la el mai multe detalii despre motivul intrării sale în politică, dar şi despre cum se împacă meseria de avocat cu funcţia de consilier local. Aşadar, vă invit la o lectură pentru a descoperi 
omul Doru Stelian Cătană.
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,Alocăm semestrial fonduri pentru diferite 
acțiuni așa că în cazul de față pentru luna 
decembrie am dorit să organizăm o acțiune 
prin care să evaluăm starea de sănătate a co-
piilor din zonele în care este mai puțin acce-
sibil acest serviciu. Avem medici și asistenți 
pregătiți pentru această acțiune și ne depla-
săm la centrele din județ unde identificăm 
această nevoie.  Pentru acest lucru avem un 
buget alocat din care este consumat abia un-
deva la 30%. Așadar, din dorința de a ajunge 
la cât mai multe case de copii, invităm pe cei 
interesați să ne contacteze. De ce facem asta? 
Pentru că e final de semestru și am reușit să 
ne facem calculele astfel încât am putut vedea 
care este bugetul pe care-l putem aloca. După 

cum știți, în domeniul privat 20% din im-
pozitul pe profit poate fi alocat pentru astfel 
de acțiuni” spune Mihai Dan Farcaș, mana-
ger general al Centrului Medical ,,Galenus”. 
Centrele de copii interesate, pot contacta 
conducerea centrului medical, iar în limita 
disponibilității vor încerca să ajungă la toate, 
până în ziua Crăciunului.

,,Ne bucurăm că facem parte din acest pro-
iect frumos al Centrului Medical Galenus”. 
Este pentru prima dată în acești ani când ci-
neva, pe parte medicală se gândește la acești 
copii. Este binevenită această acțiune pentru 
că putem afla care este starea lor de sănătate, 
având în vedere că sunt evaluați de un medic 

de specialitate, pediatru. Sunt aceste zile tul-
buri pe care le trăim și din păcate prea puțin 
ne mai gândim unul la celălalt. Și-atunci, fap-
tul că cineva se gândește la tine este primul și 
cel mai important pas pe care noi, ca oameni, 
putem să îl facem spre semenii noștri. Atâta 
timp cât este acest gând bun, urmat de fapta 
împlinită înseamnă unul dintre cele mai fru-
moase cadouri pe care acești copii pot să îl 
primească”, precizat preotul Dimitrie Gher-
man.
 ,,Am găsit acești copii într-o stare foarte 
bună, foarte bine îngrijiți, cu controalele la 
zi, iar asta m-a făcut să fiu plăcut surprinsă. 
Consultul periodic  este important pentru 
că în perioada de creștere la fiecare copilaș 

orice patologie poate să îl afecteze mult mai 
sever decât pe un adult. De aceea este bine să 
fie monitorizați și fiecare boală tratată cores-
punzător. În perioada de iarnă cel mai reco-
mandat este o alimentație  echilibrată. Evita-
rea zonelor aglomerate și în funcție de ce ne 
rezervă vremea este recomandată aerotera-
pia. Mai precis, cel puțin o jumătate de oră / 
o oră pe zi să ieșim afară, să ne jucăm” spune 
medicul pediatru Ana Maria Farcaș.

Acțiunile de acest gen continuă și anul vii-
tor, conducerea Centrului Medical Galenus 
dorindu-și să ajute și să ajungă chiar și la per-
soanele din mediul rural.

Evaluarea stării de sănătate la centrele pentru copii
Centrul Medical ,,Galenus” a lansat în 14 decembrie proiectul intitulat ,,Sănătate pentru copii”, un proiect prin care se doreşte ca până de Crăciun medici şi asistenți din cadrul centrului medical 
să se deplaseze în mai multe centre de copii pentru a le evalua starea de sănătate. Și-au dorit să facă fapte bune, în prag de sărbători, aşa că prima acțiune s-a desfăşurat la Casa Maria I şi II din 
Reghin.
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Perioada dinaintea Crăciunului este cea mai 
îndrăgită de preșcolarii grupei germane de la 
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 din Re-
ghin. Tradițiile se îmbină cu predarea și ast-
fel ies activități atractive și distractive, pline 
de cântece de Crăciun și colinde.
„Anul acesta grupa germană are un decor 
ușor atipic pentru că ne-am dorit să adu-
cem căldura și atmosfera de sărbătoare mai 
aproape de copii și cum altfel, dacă nu cu un 
șemineu generos ca să spunem poveștile la 
„gura sobei”. În plus calendarul de Advent, 
mare cât ușă, ce ne-a fost dăruit de o bunică, 
este în fiecare dimineață punctul de atracție. 
Acolo, spiriduși nevăzuți lasă câte o surpriză 
pentru fiecare zi: provocarea de a realiza un 
desen, un labirint să îl ajute pe Moșul să ne 
găsească, tot felul de activități creative me-

nite să le stârnească imaginația” spune Ana-
bella Holircă, educatoare. 
Totodată au fost create diferite decorațiuni, 
care acum, în prag de sărbătoare 
înfrumusețează grupa celor mici. „Restricțiile 
actuale face imposibil accesul părinților în 
grădiniță și grupă, astfel că ne-am gândit să 
îi provocăm să creeze, împreună cu copiii lor, 
decorațiuni specifice pe care să le trimită în 
grupă. Astfel ne sunt aproape chiar dacă nu 
pot păși fizic în spațiul interior” spune edu-
catoarea Kiss Brigite.

Rep.: Pentru cei care nu vă cunosc, câteva 
lucruri despre dumneavoastră.
Andreea Dumitrache: Mă numesc Andreea 
Loredana Dumitrache, am 45 de ani. Sunt 
căsătorită de 21 de ani și suntem binecu-
vântaţi cu doi copii minunaţi, Mara și Ma-
tei.  Timpul de calitate este acela  alături de 
familia mea. Îmi place să fiu înconjurată de 
prieteni, să citesc, să ascult muzică, să călăto-
resc, să văd un film bun. Natura este cea care 
mă echilibrează.

Rep.: De când lucrați în sistemul de 
învățământ și cum ați ajuns să practicați în 
domeniu?
A.D.: Am absolvit Universitatea Ovidius din 
Constanţa, specialitatăţile Limba Română 
și  Limba Engleză, în 1999. Sunt profesor de 
limba engleză de 22 de ani și în toată această 
perioadă am fost privilegiată să fiu alături de 
elevii mei, învăţând împreună unii de la alţii.

Rep.: Ați preluat funcția în vremuri destul 
de tulburi, dacă e să ne referim la pande-
mie... 
Cum a fost începutul pe această funcție?
A.D.: A fost un început greu, cu multe pro-
vocări. Nu am fost singură. M-am putut baza 
pe o echipă extraordinară. A fost ca un rol-
lercoaster de emoţii, situaţii, acţiuni.  Am ie-
șit de mult din zona de confort și am învăţat 
că  trebuie să ne bucurăm de orice realizare. 
Un lucru e sigur: totul e adaptare și ajustare 
la nevoile școlii, ale elevilor, profesorilor, pă-
rinţilor, păstrând calitatea.  

 Rep.: Ce înseamnă să conduci o școală? Ce 

presupune această funcție?
A.D.: Funcţia aceasta impune o responsabi-
litate enormă, ca de altfel și cea de profesor, 
pentru că în centrul atenţiei  este elevul. Este 
o provocare din toate punctele de vedere. 
Este o învăţare a unor abilităţi noi, dobândire 
de cunoștinţe noi, de la legislaţie la mana-
gement. Dar, în același timp, această func-
ţie îmi oferă ocazia de a discuta cu diferite 
persoane, de a rezolva tot felul de probleme, 
de a facilita tranziţia spre normalitate, de a fi 
acolo și a face o schimbare, de a reprezenta 
liceul nostru.

Rep.: Cât de mult contează sprijinul cole-
gilor dascăli?
A.D.: Sprijinul colegilor mei este extrem 
de important. Suntem o echipă. Este școala 

noastră. Fiecare dintre noi își aduce aportul 
cu ceea ce are mai bun. Ar trebui să amintesc 
faptul că un profesor are multe roluri: faci-
litator, educator, manager, mentor, formator, 
organizator, tutore, evaluator etc. Poate, de 
aceea, reușim atât de multe: fiecare cadru 
didactic este esenţial în rolul său. Și, astfel, 
există Comunitatea Blaga, cum ne place să 
ne spunem.

Rep.: S-a schimbat relația cu elevii după 
preluarea funcției de director? Cum vă 
percep elevii?
A.D.: Consider că cel mai mare neajuns al 
acestei funcţiei  a fost acela că a trebuit să re-
nunţ la dirigenţie și la clasele la care nu am 
mai putut preda. Dar, am rămas în continua-
re Teacher-ul lor. Am aceeași disponibilitate 

în a discuta cu toţi elevii și mă bucur când 
putem povesti măcar câteva clipe.  Ca direc-
tor, sper să reușesc să realizez mai mult pen-
tru fiecare dintre aceștia. Cum mă percep ei? 
Un zâmbet și un Hello, teacher! îmi fac ziua 
mai bună.

Rep.: Ce schimbări ați observat de la o 
generație la alta pe parcursul anilor, în ca-
litate de cadru didactic?
A.D.: Schimbările sunt multe. Vorbim des-
pre o generaţie care trăiește cu masca pe faţă, 
uneori izolat 14 zile,  cu un părinte plecat în 
străinătate, cu pericole de toate felurile, dar 
care are putere să o ia de la capăt , să se adap-
teze tuturor schimbărilor, să caute motivaţia 
să meargă mai departe, înţelegând că singura 
constantă este învăţatul.

Rep.: Care sunt planurile de viitor asupra 
școlii pe care o conduceți?
A.D.: Planurile sunt foarte multe.  Îmi doresc 
ca elevii care termină la Lucian Blaga să deţi-
nă un set de abilităţi și cunoștinţe solide care 
îi va ajuta să aleagă corect pentru viitorul lor. 
În acest sens, procentul de promovabilitate la 
examenul de Bacalaureat să fie din ce în ce 
mai ridicat, să ajungem la 100%. Vrem să fim 
Școală Europeană, iar elevii noștri să devină 
cartea de vizită a acestei instituţii și comuni-
tăţi. Un învăţământ de calitate, într-un me-
diu sigur și sănătos, cu deschidere către nou 
și incluziune, cu valorificarea potenţialului 
fiecărui participant al Liceului Teoretic „Lu-
cian Blaga”.

De câteva luni, Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Reghin are o nouă conducere, director fiind Andreea Dumitrache. În rândurile care urmează, vă invit la un dialog despre ce înseamnă să fii la 
cârma unei şcoli, mai ales în vremuri tulburi din punct de vedere pandemic. 

5ÎNVĂŢĂMÂNT 

Andreea Dumitrache ,,Vrem ca elevii noștri să devină cartea de 
vizită a acestei instituţii”

Magia Crăciunului la Grădinița P.P. Nr. 1 din Reghin
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Rep.: Cum a fost 2021?
Ilie Chirilă Tătar: Un an atipic din toate 
punctele de vedere, atât din punct de vede-
re al situației pandemice, cât și din punct de 
vedere al investițiilor pentru că și ele sunt 
legate la rândul lor de starea de alertă. De 
multe ori firmele și-au oprit lucrul din cau-
za incidenței sau din cauza problemelor cu 
personalul, având îmbolnăviri au rămas fără 
forță de muncă. 
Per ansamblu, lucrurile nu au stat pe loc, ci 
au continuat toate investițiile. Parte dintre 
ele le-am și finalizat pe parcursul anului și 
aici mă refer la cele două mari investiții din 
comuna Solovăstru, în valoare de un milion 
de euro, bani de la Guvernul României, re-
spectiv din fondul de rezervă, bani care au 
venit pe situații de urgență, deoarece cele 
două poduri au fost distruse de apă.  Mă re-
fer aici la podul de la Jabenița și podul de la 
Solovăstru, care după din punctul meu de 
vedere sunt investițiile vitale pentru locuito-
rii comunei. Degeaba am fi avut asfalt dacă 
nu am fi avut un pod de legătură, la Jabenița 
de exemplu, între cei din sat și cei de pe par-
tea de Mocear. La Solovăstru, la fel, toate uti-
lajele ar fi trebuit să treacă prin apă pentru a 
ajunge la terenurile agricole pe care cetățenii 
le au dincolo de apă. 
Cu proiectul de asfaltare suntem undeva la 
70%, iar în momentul de față se lucrează la 
rigole. Pe partea de infrastructură rutieră, re-
spectiv turnatul asfaltului, momentan lucra-
rea este sistată din cauza vremii. Au rămas 
două străzi pe care nu s-a intervenit deloc 
în acest proiect. Este vorba despre partea de 
Obrejuță și strada de sub pădure, în spatele 
unității militare, două străzi care au rămas în 

acest stadiu, pentru că pe ele au fost făcute 
ultima dată lucrările de extindere a apei-ca-
nal. În primăvara anului viitor, vor fi făcute și 
aceste două străzi, oamenii pot să fie liniștiți 
pentru că banii sunt bugetați și pentru ele.
Extinderea de apă și canal este finalizată, dar 
încă nu este făcută recepția finală pentru că 
am cerut din banii bugetați și rămași prin 
licitație, o lucrare suplimentară pentru opti-
mizarea acestei rețele. Asta pentru că avem 
probleme cu pompele de evacuare a apelor 
uzate, care au ajuns la o capacitate destul de 
mare de lucru și atunci ar fi necesară înlocu-
irea lor cu o tehnologie nouă de lucru pentru 
a nu mai avea probleme să se blocheze pom-
pa ori să dea canalizarea pe afară. 
În acest an s-a finalizat și înlocuirea rețelei 
de distribuție a gazului în comuna Solovăs-
tru. Aceasta a fost înlocuită cu polietilină, lu-
crarea este gata, dar se caută o soluție tehnică 
de relocare a conductei de pe podul construit 
peste râul Gurghiu. Acest pod sperăm să in-
tre în reparații odată cu lucrările de reparații 
a drumului județean 154 E, de la intrarea 
în Solovăstru și până în centrul localității 
Jabenița, un drum de aproximativ 4 km, care 
în acest moment lasă mult de dorit. Traficul 
pe acest drum se desfășoară foarte greu din 
cauza covorului asfaltic degradat și foarte în-
gust și pe anumite locuri chiar sub 4 metri. 
Acostamentele, din această cauză, sunt tot 
timpul într-o stare proastă de fiecare dată, la 
întâlnirea a două mașini s-au vehicule grele, 
trebuie să iasă înafara asfaltului, astfel acos-
tamentul se distruge. Noi am încercat cât am 
putut să le întreținem, dar nu ne putem per-
mite să le reparăm, fiind un drum județean. 
În ultimii cinci ani, am tot apelat la 

bunăvoința consilierilor județeni și se pare 
că lucrurile încep să aibă un curs bun, în 
sensul că acest proiect de lărgire a drumu-
lui județean a fost depus pentru finanțare 
pe programul Anghel Saligny, în care sunt 
incluse opt drumuri județe din Mureș. Sper 
ca acesta să fie unul dintre cele care vor fi 
finanțate pentru că sunt convins că este cel 
mai rău drum din județul Mureș la ora ac-
tuală. 
Dacă tot vorbim de Anghel Saligny, am de-
pus și noi trei proiecte pe acest program 
național de finanțare cu speranța că ele vor 
fi finanțate. Nu ne îmbătăm cu apă rece, dar 
unul este vital pentru că în așa fel am făcut 
aceste proiecte încât să poată fii și finanțate. 
Modernizare a spațiului public și a străzilor 
din comuna Solovăstru, un proiect care vi-
zează câteva străzi din cartierul nou – Mo-
ciar, străzi care la momentul respectiv, odată 
cu depunerea proiectului au toate utilitățile. 
Nu ar fi niciun impediment din punct de ve-
dere al finanțării. Este vorba de aproximativ 
2 km de asfalt. Printre acestea sunt și două 
bucăți de  stradă din Jabenița care au rămas 
neasfaltate.

Rep.: Este ceva ce v-ați propus să faceți în 
acest an și nu ați reușit?
I.C.T.: Nu am finalizat investiția la Căminul 
Cultural din Solovăstru, care din punct de 
vedere al contractului, lucrările sunt încheia-
te. Și acolo a fost o sumă de bani bugetată și 
nefolosită, pe care vrem să o folosim pentru 
pavarea curții și a căilor de acces spre cămin. 
În scurt timp vom știi dacă vom și reuși să 
facem acest lucru și dacă nu, în orice mo-
ment se poate face recepția finală la această 

investiție. Este o investiție prin care s-a mo-
dernizat căminul și s-a dus la standarde eu-
ropene din toate punctele de vedere al con-
fortului, siguranței, aspect și dotări.

Rep.: Tinerii de 18 ani  din comună sunt 
premiați!
I.C.T.: Da, în urmă cu ceva ani am adoptat 
o hotărâre de consiliu prin care la împlinirea 
vârstei de 18 ani, tinerii sunt premiați de că-
tre Consilul Local Solovăstru cu o sumă de 
200 de lei. Nu sunt bani mulți, dar pentru un 
tânăr care nu are venit, probabil este o bu-
curie și își va da seama că va trebui să își gă-
sească o sursă de venit prin căutarea unui loc 
de muncă pentru că banii se câștigă greu. În 
fiecare an am avut între 15 – 20 de tineri care 
și-au depus documentele și au primit banii. 
Anul acesta facem același lucru cu toate că 
vremurile sunt mai grele, nu vrem să uităm 
nici de tineri, nici de bătrâni. Pentru că pre-
miem și persoanele vârstnice care împlinesc 
70 – 75 – 80 de ani. Care primesc și ei o sumă 
de 200 de lei. Anul acesta am avut patru cu-
pluri din comuna Solovăstru care au împlinit 
50 de ani de căsătorie, pe care i-am premiat 
cu 500 de lei și aproximativ 12 cupluri care 
au împlinit 25 de ani de la căsătorie, care au 
primit 300 de lei.  

În ciuda vremurilor dificile din punct de vedere pandemic, administrația locală din Solovăstru a continuat munca pentru dezvoltarea comunei. Despre aceste aspecte am stat de vorbă cu Ilie 
Chirilă Tătar, primarul comunei Solovăstru.

Investițiile continuă în comuna Solăvăstru
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Ziua de 12 decembrie e una cu semnificație 
pentru firmele Gliga din Reghin, asta pentru 
că în urmă cu 30 de ani s-au pus bazele unei 
afaceri care cu trecerea timpului a devenit un 
business de succes în domeniul instrumente-
lor muzicale.
,,În urmă cu 30 de ani, Elena și Vasile Gliga 
intrau în lumea business-ului, pășind pe un 
tărâm absolut necunoscut. Existau doar ide-

ile, încrederea în forțele proprii și o dorință 
puternică de a da sens și valoare vieții lor.
Astăzi, firmele Gliga sunt cel mai mare pro-
ducător de instrumente muzicale cu coarde 
și arcuș din Europa. Produsele Gliga și Re-
ghinul au ajuns cunoscute pe toate meridia-
nele globului.
Dar înainte de toate, firmele Gliga spun o 
poveste de succes despre oameni. Oameni 

pricepuți, oameni harnici, oameni devotați, 
care astăzi formează o mare familie, sub a 
cărei cupolă ne descoperim fiecare propriile 
calități și ne conturăm un destin.
Povestea merge mai departe… cu noi provo-
cări, noi ambiţii de îndeplinit, cu noi proiec-
te, cu noi vise. Nimic nu e cu neputinţă, cu o 
singură condiţie: să ai mijloacele și susţine-
rea din partea celor din jurul tău, a familiei, 

a celor cu care lucrezi zi de zi” a transmis pe 
pagina sa de Facebook, deputatul Dumitrița 
Gliga, fiica lutierului Vasile Gliga.
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La mulți ani, firmelor Gliga, la 30 de ani!

Ajunul sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae, ziua de 5 decem-
brie 2021, a venit cu darul colindelor în Parohia Teleac, Pro-
topopiatul Reghin. Astfel, în această zi,  după Sfânta Litur-
ghie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, a 
fost organizat, în biserica din localitate,  Festivalul de colinde: 
,,Din cer senin, în ieslea din Viflaim”, ajuns la ediția a II-a. 

Numeroși soliști din zonă au bucurat cu glasul lor, suflete-
le credincioșilor prezenți. Colindătorii din acest an au fost: 
Anca Făgăraș, Alexandra Togănel, Roxana Raita, Laura Sand, 
Adelin Cristian Pascu, Loredana Pop, Andreea Petruț, Gru-
pul vocal Maris (Costi Dumitru, Arghir Adrian Cioată, Ana 
Maria Cioată, Georgiana Moldovan, Georgiana Pușcaș). La 

final, toți participanții au primit din partea preotului paroh, 
diplome și câte o icoană cu hramul bisericii: Sfinții Arhan-
gheli Mihail și Gavriil, iar pentru copiii prezenți în biserică, 
Moș Nicolae a venit cu daruri, prin bunăvoința unor oameni 
de bine. De asemenea, un număr de 20 de elevi din localita-
te au primit ghiozdane noi. Dăm slavă lui Dumnezeu pen-
tru reușita acestui eveniment și nădăjduim la cât mai multe 
ediții ale acestui Festival, care an de an strânge tot mai mulți 
participanți. Alese mulțumiri colindătorilor, celor implicați 
în organizare, și credincioșilor, care au răsplătit cu aplauze 
efortul tuturor. Fie ca noi toți să ne bucurăm de perioada 
aceasta frumoasă a colindelor, în care vestim Nașterea Fiu-
lui lui Dumnezeu, și în care prin fapte bune, prin milostenie, 
ne pregătim ieslea sufletului nostru, ca Pruncul Divin să se 
nască și acolo, să crească și să ne mântuiască. Să împlinim 
cuvintele colindei, care ne îndeamnă: ,,Cerul și pământul / 
În cântec răsună, / Îngeri și oameni / Cântă împreună“, adi-
că  noi toți, împreună cu îngerii să cântăm, să colindăm, să 
ne bucurăm, pentru că așteptarea a luat sfârșit și la Crăciun: 
,,Hristos se naște, în ieslea din Viflaim / Domnul coboară, 
din cer senin“.
Preot paroh,  Ioan Ovidiu Ujică

A doua ediție a Festivalului de colinde: ,,Din cer senin, în ieslea 
din Viflaim” desfășurat în Parohia Teleac, Protopopiatul Reghin
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Duminică după-amiază, 12 decembrie 2021, 
mai multe echipe de medici de la Târgu-
Mureș, Cluj și București au prelevat ficatul și 
rinichii de la o pacientă aflată în moarte ce-

rebrală la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Târgu-Mureș. Este vorba despre o femeie de 
65 de ani, internată în Secţia Clinică ATI.
,,Ficatul prelevat a fost trimis la București, 

la Institutul Clinic Fundeni, iar rinichii au 
fost trimiși la Institutul Clinic de Urologie și 
Transplant Renal Cluj. Transplanturile orga-
nelor prelevate de la Târgu-Mureș au fost re-
alizate în noaptea de duminică spre luni, 12 
spre 13 decembrie 2021.
Mobilizarea tuturor echipelor medicale a fost 
maximă în aceste momente, cu atât mai difi-
cile ţinând cont de contextul epidemiologic 
actual și de toate măsurile de protecţie îm-

potriva SARS-CoV2, aducând o nouă șansă 
la viaţă altor persoane. Prelevarea de organe 
realizată în cursul acestei zile este a șaptea 
din anul 2021, din cadrul Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureș” au trans-
mis reprezentanții Spitalului Clinic Judeţean 
de Urgenţă Târgu-Mureș.

Decizie judecătorească: Vânătoare suspendată la 25 de specii 
de păsări

Curtea de Apel Târgu-Mureș a admis cere-
rea formulată de Asociaţia OTUS, în con-
tradictoriu cu Ministerul Mediului, Apelor 
și Pădurilor. În consecinţă, judecătorii au 
dispus suspendarea Ordinului nr. 1460/2021 
privind aprobarea cotelor de recoltă la 25 din 
cele 39 de specii de păsări admise la vână-
toare pentru sezonul 2021-2022, până la pro-
nunţarea instanţei de fond.
„Din păcate, statul român a eșuat încă o dată 
în a se asigura că vânătoarea nu devine un 
pericol pentru menținerea și conservarea 
populațiilor de păsări, atât a speciilor de in-
teres cinegetic, cât și a celor  în cazul cărora 
vânătoarea este interzisă, cu luarea în consi-
derare a ariei de distribuție a speciei”, a de-
clarat avocata Andreea Szabo, reprezentant 
al Asociației OTUS.
Hotărârea Curții de Apel Târgu-Mureș este 
executorie de la momentul pronunțării, adică 
din data de 26 noiembrie 2021. Prin urmare, 
nu mai poate fi vânată niciuna din cele 25 de 
specii la care face referire decizia judecăto-
rească: cioară grivă, cioară-de-semănătură, 
ciocârlie-de-câmp, cocoșar, coţofană, gaiţă, 
găinușă de baltă, gâscă de vară, gârliţă mare, 
graur, guguștiuc, ieruncă, lișiță, porumbel 
gulerat, porumbel de scorbură, prepeliță, 
rață mare, rață mică, rață moțată, rață sună-
toare, sitar de pădure, stăncuță, sturz de vâsc, 
sturz cântător, turturică. 
„Acest rezultat atrage încă o dată atenția 
asupra faptului că este imperativ ca aceste 

cote să se bazeze pe fundamente științifice 
solide. Această victorie va asigura încă un 
sezon de vânătoare liniște păsărilor de inte-
res cinegetic, dar suntem conștienți că mai 
avem un hop mare în cale: modificarea Legii 
407/2006. Această modificare a fost atacată 
la CCR deoarece, la fel ca ordinul în cauză, 
acest act normativ nu are la bază fundamen-
tarea științifică. Prin această cale facem, din 
nou, un apel către președintele României să 
acționeze în beneficiul Naturii și nu împotri-
va ei, să aibă curajul de a retrimite legea în 
Parlament pentru reexaminare”, au declarat 
reprezentanții Asociației Grupul Milvus.
Lipsa unor metodologii clar reglementate și 

care să ia în calcul argumente științifice pen-
tru stabilirea cotelor de recoltă arată nevoia 
dialogului cu specialiștii din domeniu pen-
tru ca activitatea de vânătoare să se poată 
desfășura fără a pune în pericol populațiile 
de păsări.
„Societatea Ornitologică Română (SOR)  a 
atras atenția de nenumărate ori că procedu-
ra prin care Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor stabilește cotele de vânătoare nu 
este legală. Potrivit legii, statul român are 
obligația să calculeze cotele de vânătoare 
în baza unor metodologii clare prin care să 
stabilească numărul de indivizi care pot fi 
împușcați fără ca populația speciei respective 

să fie afectată. SOR a solicitat în repetate rân-
duri o metodă de calcul transparentă și baza-
tă pe date științifice pentru stabilirea cotelor 
de recoltă anuale, care să aibă în vedere și ca-
pacitatea de refacere a populațiilor de specii 
recoltate, mortalitatea, productivitatea și rata 
de supraviețuire a acestor specii”, a declarat 
directorul executiv al SOR, Dan Hulea. 
La rândul său, Roxana Pencea Brădățan, 
coordonatoare campanii Declic, a afirmat: 
„Vom continua să susținem în instanță de-
mersurile Asociației OTUS până la anularea 
definitivă a acestui ordin infam. Păsările din 
țara noastră trebuie protejate de vânătoarea 
excesivă, în caz contrar statul român va deve-
ni complice la extincția unor specii de păsări 
aflate pe cale critică de dispariție”.
Expertii Coalitiei Natura 2000 au susținut 
și ei demersul Asociației OTUS într-un 
moment critic pentru biodiversitate. „Vom 
acționa mereu în situațiile în care statul ro-
mân ia decizii fără fundamente științifice și 
fără o consultare reală”, a declarat Dan Trifu, 
președintele Coaliției Natura 2000.
Este al doilea an consecutiv în care Curtea 
de Apel Târgu-Mureș dispune de urgență 
suspendarea Ordinului ministrului Mediu-
lui, Apelor și Pădurilor, care reglementează 
stabilirea cotelor de vânătoare pentru unele 
specii de păsări admise la vânătoare.

Curtea de Apel Târgu-Mureş a decis, pe 26 noiembrie 2021, suspendarea pentru sezonul 2021-2022 a cotelor de vânătoare pentru 25 de specii de păsări. Decizia, care survine unei acțiuni în 
instanță deschise de Asociația OTUS, nu este definitivă, dar este executorie şi se aplică de la momentul pronunțării. Demersul asociației a fost susținut de Societatea Ornitologică Română, 
Asociația Grupul Milvus, Federația Coaliția Natura 2000 şi Asociația Declic.

Târgu-Mureș: Două vieți salvate după prelevarea de organe de la o 
pacientă aflată în moarte cerebrală
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 A  N  U  N  Ţ

 REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată în municipiul Reghin 
aprobat prin HCL nr.156/30.06.2021

                    În conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) din  Legea nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată,  cu modificările  si completările ulterioare, Primarul Municipiului Reghin anunță publicul interesat asupra  ELABORĂRII  

PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare 
cu plată în municipiul Reghin aprobat prin HCL nr.156/30.06.2021.

             Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de  hotărâre supus procesului de consulta-
re  publică se pot depune la Centrul de Informare a Cetăţeanului din cadrul Primăriei municipiului Reghin, se pot transmite la adresa de 

email: office@primariareghin.ro sau prin fax la numărul 0265/512542, până la data de 28.12.2021 .
             Materialele transmise vor purta mențiunea: recomandare la Proiectul de hotărâre privind  modificarea și completarea Regulamentu-

lui de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată în municipiul Reghin aprobat prin HCL nr.156/30.06.2021.
            Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de  hotărâre mai sus 
menționat,  supus consultării  publice,  vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii și datele 

de contact ale expeditorului.
 Materialele informative se pot studia  la avizierul  Primăriei mun.Reghin și  pe site-ul https://www.primariareghin.ro/

ANUNŢ - DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE

CENGHER GABRIEL-ALEXANDRU  titular al investitiei „Construire casă de locuit (P), carport, centrală termică, împrejmuire propri-
etate și organizare de șantier”,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia de Protecţia Mediului 

Mureș: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul 
„Construire casă de locuit (P), carport, centrală termică, împrejmuire proprietate și organizare de șantier”,  propus a fi amplasat în comuna 

Răstoliţa, satul Răstoliţa, nr. 204, judeţul Mureș.
  

       Cengher Gabriel-Alexandru
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