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SOCIAL ADMINISTRAŢIE
REGHIN: Cât plătim pentru taxa 

specială de salubritate?!

Reghinul va avea bazin de înot
Consilierii reghineni au aprobat predarea că-
tre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației prin Compania Națională 
de Investivii C.N.I. S.A. a amplasamentului 
și asigurarea condițiilor în vederea executării 
de investiții proiect tip ,,Construire bazin de 
înot didactic și agrement în municipiul Re-
ghin”. 
Potrivit materialului de ședință este vorba 
despre un teren situat în intravilanul muni-
cipiului Reghin, pe strada Râului, nr. 16, în 
incinta Liceului Tehnologic ,,Ioan Bojor”, în 
suprafață de 5000 mp din 30.890 mp, identi-
ficat în cartea funciară nr. 54934. ,,Se apro-
bă asigurarea finanțării din bugetul local al 
municipiului Reghin a cheltuielilor pentru 
racordurilor la utilități: electricitate, apă, 
canal, gaz, salubritate. Consiliul local al mu-
nicipiului Reghin se obligă ca după predarea 
amplasamentului și a obiectivului realizat, să 

mențină destinația acestuia și să îl întrețină 
pe o perioadă de minimum 15 ani”.
Suprafața construită a clădirii propuse este 
de 1289,13 mp, cea desfășurată fără subsol 

va fi de 1684,45 mp. Clădirea va fi cu subsol 
parțial + parter + 1 etaj parțial. La parter va fi 
plaja bazinului și spațiile pentru sportivi. Ba-
zinul va avea 15,40x25,02 m, plajele laterale 

vor avea 2,00 metri, iar cele de la capăt vor 
avea 6,85 m. La etaj vor fi gradenele pentru 
124 de spectatori, o sală de forță și una pen-
tru gimnastică aerobică, precum și vestiare. 
,,Având în vedere faptul că în momentul 
actual municipiul Reghin nu dispune de un 
bazin de înot acoperit, prin această investiție 
se are în vedere asigurarea unor condiții op-
time pentru desfășurarea de activități spor-
tive și de petrecere a timpului liber într-un 
mod plăcut pentru toți iubitorii care practică 
înotul. Scopul principal urmărit este promo-
varea mișcării și sportului, îmbunătățirea 
structurii de agrement și totodată a stării de 
sănătate a populației tinere. Necesitatea asi-
gurării unei dezvoltări durabile și echilibrate 
a infrastructurii la nivel local impune imple-
mentarea acestei investiții” se mai arată în 
materialul de ședință. 
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Cuantumul ajutorului de deces se stabilește 
anual prin Legea bugetului asigurărilor soci-
ale de stat și nu poate fi mai mic decât valoa-
rea câștigului salarial mediu brut.

Beneficiari:
 
În cazul decesului asiguratului sau al pensio-
narului, ajutorul de deces se achită unei sin-
gure persoane care poate fi, după caz: soţul 
supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, 
curatorul sau oricare persoană care dovedeș-
te cu acte că a suportat cheltuielile ocaziona-
te de deces, dacă nu există altă solicitare din 
partea persoanelor menţionate mai sus.
 În cazul decesului unui membru de familie 
al asiguratului sau al pensionarului ajutorul 
de deces se achită asiguratului sau pensiona-
rului al cărui membru de familie a decedat. 
Membru de familie, în sensul legii, poate fi 
soţul/soţia, copiii proprii, copiii adoptaţi, 
copiii aflaţi în plasament familial sau cei în-
credinţaţi spre creștere și educare familiei, în 

vârstă de până la 18 ani sau, dacă își continuă 
studiile, până la terminarea acestora, fără a 
depăși vârsta de 26 de ani, copiii indiferent 
de vârstă, aflaţi în întreţinere, dacă au deve-
nit inapţi pentru muncă din cauza stării de 
sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 
ani, respectiv 26 de ani, sau părinţii și bunicii 
oricăruia dintre soţi.
În situaţia în care membrul de familie dece-
dat era un copil inapt pentru muncă, în vâr-
stă de peste 18 ani, ajutorul de deces se acordă 
cu condiţia prezentării unui act medical emis 
sau vizat de medicul expert al asigurărilor 
sociale, prin care se atestă cauza care l-a făcut 
inapt pentru muncă și data ivirii acesteia.
Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile 
lucrătoare de la solicitare de către casa teri-
torială de pensii, în cazul decesului pensio-
narului sau al asiguratului respectiv al unui 
membru de familie al acestuia sau de insti-
tuţia care gestionează bugetul asigurărilor 
pentru șomaj, în cazul decesului șomerului, 
respectiv al unui membru de familie al aces-

tuia.
 
Actele  necesare acordării 
ajutorului de deces, după caz, 
sunt:
 
    • cerere pentru acordarea ajutorului de de-
ces 
    • certificat de deces (original şi copie);
    • act de identitate al solicitantului (original 
şi copie);
    • acte de stare civilă ale solicitantului, din 
care să rezulte gradul de rudenie cu deceda-
tul sau, după caz, actul care atestă calitatea de 
tutore, curator, mandatar (original şi copie);
    • dovada că solicitantul a suportat cheltu-
ielile ocazionate de deces (original şi copie);
    • act medical emis sau vizat de medicul ex-
pert al asigurărilor sociale, prin care se atestă 
boala care l-a făcut inapt și data ivirii aceste-
ia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 
18 ani (original);
    • adeverinţă care să certifice că, la data dece-

sului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă 
între 18 și 26 de ani urma o formă de învăţă-
mânt organizată potrivit legii (original).
    • adeverință eliberată de angajator din care 
să rezulte că persoana decedată avea calitatea 
de asigurat la data decesului, respectiv extras 
din REVISAL, după caz.
    • dovada că membrul de familie nu era asi-
gurat sau pensionar se face prin declaraţie pe 
propria răspundere a celui care solicită ajuto-
rul de deces, după caz.
După efectuarea plăţii ajutorului de deces 
plătitorul de drepturi de asigurări sociale are 
obligaţia de a înscrie pe verso-ul certificatu-
lui de deces original menţiunea „ACHITAT”, 
data, semnătura și ștampila.

Valoarea ajutorului de înmormântare s-a majorat în 2022
Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, ajutorul de deces se acordă începând cu luna aprilie a anului 2001. Acest ajutor a crescut anual, valoarea ajutorul de deces crescând în luna ianuarie a 
anului 2022 la 6095 față de 5380, în luna martie a anului 2021, în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului. În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului 
valoarea a crescut la 3048 începând cu luna ianuarie a acestui an.

Codruţa ROMANŢA

Plata impozitului și taxelor până în data de 
31 martie, aduce cu sine o bonificație de 10% 
acordată persoanelor fizice care achită inte-
gral impozitul pe clădiri, teren, autovehicule. 
,,De asemenea pentru sprijinirea agenților 
economici și respectarea principiului 
predictibilității fiscale se menține bonificația 
la plata integrală până la data de 31 martie 
2022 a impozitului pe clădiri, terenuri și mij-
loace de transport aparținând persoanelor 
juridice, în cuantum de 10%” se arată în ma-
terialul de ședință. 

Impozitul și taxele pe clădiri
În ceea ce privește impozitul și taxele pe clă-
diri, aici valoarea impozabilă a clădirii se re-
duce în funcție de anul terminării acesteia, 
astfel: 
- cu 50%, pentru clădirea care are o vechime 
de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a 
anului fiscal de referinţă;
- cu 30%, pentru clădirea care are o vechime 
cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani inclusiv, 
la data de 1 ianuarie a anului fiscal de refe-
rinţă;
- cu 10%, pentru clădirea care are o vechime 
cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, 
la data de 1 ianuarie a anului fiscal de refe-
rinţă.

Impozitul pe clădiri rezidențiale aflate în 
proprietatea persoanelor fizice se majorea-
ză cu 50%, în situația nedeținerii unui con-
tract de furnizare a serviciilor de canalizare 
menajeră, acolo unde există rețea publică, 
iar descărcarea apelor uzate se poate realiza 
gravitațional, fără efectuarea unor intervenții 
de către proprietar. 

Impozitul pe mijloacele de 
transport
Impozitul pe mijloacele de transport se cal-
culează în funcție de tipul mijlocului de 
transport, în funcție de capacitatea cilindrică 
a acestuia prin înmulțirea fiecărei grupe de 
200 cmc. 
În cazul impozitului pentru mijloacele de 
transport hibride, aici putem vorbi de o re-
ducere de 95% pentru cei care dețin astfel de 
mașini. La nivelul municipiului Reghin sunt 
înregistrate 5 mașini electrice și 57 de mașini 
hibrid. 
Până în acest moment, în urma consultă-
rii hărții cu stațiile de încărcare a mașinilor 
electrice din România, reiese faptul că la ni-
velul municipiului Reghin există o singură 
stație electrică amplasată pe strada Iernuțeni 
nr. 159a, la benzinăria RO Dominic Oil. Este 
vorba despre o stație de 22kw, având conec-

tor de tip 2 și mufă Mennekes. Stația est mar-
cată cu verde și semnul specific, iar prețul 
pentu încărcare este de 1,15 ron kwh.
Totuși, recent o stație de încărcare pentru 
mașinile electrice a fost amplasată și în par-
carea magazinului Kaufland. Aici încărca-
rea mașinii electrice este gratuită. Potrivit 
informațiilor postate pe site-ul magazinului 

,,Stațiile deservesc toate tipurile de vehicule 
100% electrice și hibride plug-in, atât pentru 
standardele de încărcare rapidă (CHAdeMO 
şi CCS) la o putere de maxim 50kW, cât şi 
pentru încărcare în curent alternativ (type 2) 
la o putere de 22kWh”.  

Pentru a veni în sprijinul contribuabililor, impozitele locale pentru anul 2022 au fost menținute la nivelul anului 2021, respectiv 2020. Începând cu data de 5 ianuarie, reghinenii își pot plăti 
taxele și impozitele locale pentru anul în curs. Acestea pot fi achitate la casieria municipiului Reghin, camera 2. Totodată pentru achitarea impozitelor și taxelor se pot utiliza mijloace de plată 
electronice, prin intermediul platformelor www.ghiseul.ro, www.globalpay.ro sau plata cu cardul bancar la POS instalate la casieria instituției. Nivelurile impozitelor și taxelor pentru anul 2022 
sunt stabilite prin Hotărârea de Consiliu Local  nr. 277 din 16 decembrie 2021.

Taxele și impozitele locale rămân neschimbate, la Reghin
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Cu ce ne ajută un centru de limbi străine în Reghin?

Întrebarea din titlu este una justificată, asta în ideea în care mulți concetățeni care  au auzit sau încă nu de Centrul  Eureka,  și-o pun poate, în mod justificat, în condițiile în care ne-am obișnuit 
cu toții cu meditațiile particulare.  Pentru a primi răspunsurile  așteptate, vom porni tot de la niște întrebări într-un dialog cu Rodica Ioana Bândilă, cea care a pus bazele centrului de limbi 
străine din Reghin.

Rep.: Ce îmi oferă în plus un astfel de cen-
tru?
Rodica Ioana Bândilă: În primul rând, pe 
lângă pregătirea propriu-zisă sub forma de 
cursuri de limba engleză, germană, france-
ză, italiană, maghiară, româna pentru străini 
și conaționali, fie în format fizic sau online, 
care se face după niște standarde de cali-
tate pe care le aplicăm conform normelor 
impuse de instituțiile lingvistice naționale 
și internaționale cu care am încheiat parte-
neriate, un centru de limbi străine oferă po-
sibilitatea oricărei persoane,  indiferent de 
vârstă și ocupație, din oraș sau localitățile li-
mitrofe, să se înscrie și să susțină examene de 
limbă recunoscute național și internațional, 
chiar în Reghin, fie la sediul său sau în ca-
drul școlilor asociate. În strânsă legătură cu 
aceasta, sunt condițiile, dotările și atmosfera 
de studiu și examen impuse chiar de orga-
nismele de examinare, care sunt motivante 
și propice învățării și obținerii de rezultate 
măsurabile la examenele respective.
Un mare avantaj  este că scutește de cheltu-
ieli de deplasare și cazare în alte orașe, fără 
costuri de examene suplimentare, taxa de 
examinare fiind aceeași oriunde în țară. În 
plus, este un  serviciu pe care doar un centru 
acreditat de examinare cum este și Eureka îl 
poate oferi.
Alt argument solid îl constituie elementul 
de noutate,  de prestigiu  și oportunități de 
dezvoltare personală și profesională pe care 
o asemenea instituție o oferă unui oraș  care 
se respectă, este deschis la nou și inovație, 
un motiv de mândrie locală, se poate spune. 
Ori Reghinul a demonstrat în ultima vreme 
această tendință de înnoire și progres,  deci 
includerea acestei instituții în sfera de interes 

local este mai mult  decât justificată, având 
în vedere rezultatele remarcabile obținute de 
cursanți la examenele susținute.
Nu în ultimul rând , un centru lingvistic dă 
șansa persoanelor cu dizabilități să studieze 
și să susțină examene în condiții speciale, 
cele mai frecvente cazuri  fiind de elevi cu 
autism ușor și moderat, personalul fiind in-
struit în acest sens.

Rep.: Un centru oferă posibilitatea de se-
siuni individuale, nu doar de grup, la 
prețuri similare celor existente pe piața 
meditațiilor?
R.I.B.: Bineînțeles, un centru  oferă orice 
tip de ședințe, de la cele de grup formate din 
minim patru, maxim opt persoane, la cele în 
doi (tandem) sau individuale (face to face), la 
prețuri similare sau semnificativ mai reduse 
în cadrul sesiunilor de grup.
În plus, politica firmei oferă discounturi su-
plimentare celor care  înscriu  o altă persoa-
nă la curs (5% pentru fiecare nou înscris), 
discounturi pentru membrii aceleiași familii 
(5% pentru  fiecare membru), pentru  în-
scrierea la al doilea curs (10%), reduceri la 
înscrierile early –bird (primii înscrişi), şi cel 
mai important,  programul social care oferă 
discounturi semnificative între 25% și 50%  
pensionarilor, cursanților în a căror familii 
sunt șomeri, pensionari pe motive medicale, 
facilitând astfel  accesul unor categorii socia-
le cât mai largi la instruire.

Rep.: Cine se poate  înscrie la cursuri sau 
examene? Unii ar spune că doar cei foarte 
buni și /sau cei cu posibilități materiale…
R.I.B.: Categoric nu, acesta e un mit. Chiar 
dacă rezultatele de până acum ne recoman-

dă ca un centru de excelență în domeniul 
limbilor, oricine poate studia sau susține un 
examen, indiferent de situația lui materia-
lă, după cum am descris mai sus. Profesorii 
noștri sunt pregătiți să lucreze cu persoane 
care posedă ablități diferite, dar prin profe-
sionalismul și empatia lor, reușesc să îi mo-
tiveze, ghideze spre obținerea rezultatelor 
dorite. Singurul lucru pe care trebuie să îl 
facă aceștia pentru a avea succes  indiferent 
de vârstă, e să ne fie parteneri în pregătire, 
să muncească ,,cot la cot cu noi”, să respecte 
task-urile și recomandările primite. Pentru 
că suntem într-o familie, în care fiecare par-
te are grijă, deși rezolvă  nevoile celuilalt, cu 
multă răbdare.

Rep.: Cu ce poate ajuta un centru de limbi 
străine școlile, profesorii de specialitate, 
elevii, părinții?
R.I.B .: Trebuie spus de la început că un cen-
tru lingvistic este și trebuie privit mai degra-
bă ca un partener decât un competitor, prin 
profilul și misiunea sa. Iată câteva argumen-
te:
– profesorii centrului sunt recrutați şi 
instruiți din rândurile profesorilor din 
școlile reghinene. Toți cei cu care am cola-
borat au dobândit experiență practică și me-
tode noi de lucru pe care ulterior le-au apli-
cat în școală, la clasele unde predau. Ba mai 
mult, au ocazia să avanseze, putând deveni 
profesori examinatori în urma unui training 
specializat.
– parteneriatele cu şcolile înseamnă 
oportunități de participare la concursuri 
naționale și internaționale similare olimpi-
adelor, dar concepute pe metodologia exa-
menelor internaționale. Prin înscrierea și 
participarea elevilor din școli la aceste con-
cursuri la recomandarea noastră, aceștia  
dobândesc experiența examenelor ce vor 
urma, depășidu-și emoțiile și limitele. În 
plus, încheierea de parteneriate  sub forma 
unui centru de pregătire și  examinare asoci-

at, oferă posibilitatea școlilor și profesorilor 
să pregătească și să-și examineze elevii în 
condițiile existenței  unui corp de profesori  
examinatori acreditați, lucru ce automat 
sporește prestigiul școlii respective.
– părinții  şi adulții, instituții şi firme sunt  
alți beneficiari ai existenței unui centru ling-
vistic. Prin sesiuni de consiliere, pot afla ce 
tipuri de examene li se potrivesc copiilor lor 
și lor, firmele își pot instrui propriul personal 
prin cursuri de perfecționare sau audit ling-
vistic, știindu-se că succesul  unei firme stă 
în oameni bine pregătiți, inclusiv din punct 
de vedere lingvistic.
– centrele de limbi străine pot organiza di-
ferite cluburi de conversație,  traininguri și 
evenimente , asistența la ore a părinților sau 
participarea gratuită la o oră de curs pentru a 
vedea modul de desfășurare al orelor de curs, 
totul pentru a veni în ajutorul comunității, 
dezvoltându-se nivelul de pregătire și cultură 
al cetățenilor. Cu cât mai larg accesul, cu atât 
mai rapid progresul în acest sens!
În concluzie, lăsăm la latitudinea cititorului 
să decidă dacă un centru de limbi străine își 
justifică existența și utilitatea într-un oraș 
mic precum Reghinul și dacă  îl privește ca 
pe un element  cu multiple oportunități sau 
ca o simplă curiozitate sau dezinteres.
Da, se poate ca la primul impact, orice lu-
cru nou, neobișnuit să fie tratat cu reticență, 
dar numai testând, experimentând, putem să 
decidem dacă am făcut o alegere înțeleaptă, 
îmbrățișându-l sau  am ratat o șansă de a 
crește.
Sfatul nostru e să încercați orice e nou, să 
ieșiți din zona de confort, pentru că doar așa 
puteți reuși în viață, așa cum și acest centru 
a pornit acum 18 ani pe o cale nouă, nebătă-
torită și a ajuns să schimbe destine și să ofere 
atâtea  oportunități de realizare tuturor celor 
care i-au trecut pragul.

Codruţa ROMANŢA

Mai multe căsătorii, mai puține divorțuri
Conform unei raportări din partea Primăriei 
Municipiului Reghin, reiese că natalitatea se 
află în creștere față de mortalitate. Chiar dacă 
nașterile sunt mai multe decât decesele, dacă 
e să ne referim strict la numărul nașterilor 
acestea s-au aflat pe o pantă descendentă în 

anul 2021 față de 2020, referindu-ne aici la 
663 nașteri în 2020 față de 618 în anul 2021. 
În anul 2020 au fost înregistrate 427 decese, 
cu o creștere în anul 2021 la 532 decese. 
Totuși, în ultimii doi ani, au fost înregistrate 
mai multe căsătorii decât divorțuri, însă atât 

căsătoriile cât și divorțurile în 2021 au fost 
în creștere față de anul 2020, astfel: la oficiile 
de stare civilă au fost înregistrate doar 100 de 
căsătorii în anul 2020 față de 139 în 2021. În 
ceea ce privește divorțurile, aici doar 56 de 
cupluri au divorțat în anul 2020 față de 68 în 

anul 2021. 

(C.R.)
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Planul de acțiuni pentru beneficiarii de venit minim 
garantat

Amplasamentele pe care se vor derula lu-
crări de interes local în acest an sunt: salu-
brizarea Pârâului Trandafirilor, a Canalul 
Morii, Pârâul Temniței, Pârâul Agricultori-
lor, întreținere stații de autobuz, întreținerea 
Parcului Central și a Parcului Tineretului, 
întreținerea zonelor centrale și periferice ale 
municipiului Reghin, curățat zăpada manu-
al,  salubrizarea zonelor din municipiu unde 
se constată locuri de depozitare a deșeurilor 
menajere clandestine, curățarea panourilor 
de afișaj, dar și alte acțiuni sau lucrări de in-
teres local și de utilitate publică aprobate de 
primar. 
Anul trecut au fost efectuate un număr to-
tal de 21374 ore de muncă de un număr de 
958 de persoane. În luna decembrie 2021, se 
aflau în evidența Direcției Asistență Socială 
un număr de 126 de titulari de dosar de venit 
minim garantat dintre care în vederea pre-
stării de munci în folosul comunității trebuie 
să participe un număr de 81 de persoane. 

(C.R.)

La sfârșitul anului 2021, mai precis în ședința din data de 16 decembrie, consilierii locali reghineni au aprobat planul de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2022 pentru repartizarea 
orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social.

REGHIN: Cât plătim pentru taxa specială de salubritate?!
Taxele și impozitele locale pentru anul 2022 
se pot achita începând cu data de 05 ianu-
arie 2021, la casieria municipiului Reghin, 
camera 2. De asemenea, pentru achitarea 
impozitelor și taxelor se pot utiliza mijloace 
de plată electronice, prin intermediul plat-
formelor www.ghiseul.ro, www.globalpay.ro 
sau plata cu cardul bancar la POS instalate 
la casieria instituției. Nivelurile impozitelor 
și taxelor pentru anul 2022 sunt stabilite prin 
HCL nr.277/16.12.2021, iar taxa specială 
de salubrizare pentru anul 2022 prin HCL 
nr.279/16.12.2021.  
În ceea ce privește taxa de salubritate, aceasta 
a fost aprobată pentru fiecare categorie dis-
tinctă de utilizatori din municpiul Reghin, 
incluzând cota aferentă contribuțiilor legale 

la Fondul de Mediu.
Astfel:
- Taxa pentru utilizatorii casnici din me-
diul urban este de 13,74 lei/pers/lună din 
care 11,55 lei/pers/lună + TVA (din care 
componența județeană 5,43 lei+TVA, 
componeța locală 6,12 lei + TVA)
- Taxa pentru utilizatori non-casnici este 
de 592,07 lei/tonă mai precis 497,54 lei/
tonă+TVA (din care componența județeană 
este 233,84 lei+TVA, componența locală 
263,70 lei + TVA).

Finanțari pentru Cinematograf și Hala Agroalimentară din Reghin

Mark Endre a anunțat faptul că CNI (Com-
pania Națională de Investiții) a semnat în 
prezența ministrului Dezvoltării, Cseke 
Attila contractul contractul de execuție cu 
firma câștigătoare pentru reabilitarea cine-
matografului Patria din Reghin. ,,De aseme-
nea, s-a alocat suma necesară pentru finali-

zarea lucrărilor de la Hala Agroindustrială, 
construcție care trenează de ani de zile” a 
precizat primarul Mark Endre.
Pentru aceste proiecte importante, Ministe-
rul Dezvoltării asigură peste 17 milioane de 
lei. ,,Cinematograful construit în anii ’60 va 
găzdui două săli de cinema după reabilitare, 

iar clădirea va fi extinsă pentru a cuprin-
de o bibliotecă și o sală de lectură, dar și o 
sală pentru repetiții și workshopuri. Astăzi 
a fost semnat contractul de execuție pentru 
acest proiect. Am asigurat și finanțare supli-
mentară pentru Hala agroalimentară, astfel 
că această clădire va putea fi terminată în 

curând și securizată din punct de vedere al 
incendiilor. Am înțeles că acest proiect este 
important pentru peste 100.000 de localnici 
și micii agricultori din zona limitrofă a mu-
nicipiului, fiind singura piață din Reghin”, a 
precizat ministrul Cseke Attila.



NR 174

Bursele acordate elevilor din Reghin

Având în vedere prevederile HG nr. 
1094/2021 cuantumul minim al burselor 
este stabilit pe semestrul I la 100 de lei, iar 
pentru semestrul II fiecare categorie de bursă 
are stabilit un cuantum diferențiat și anume: 
bursa pentru performanță – 500 de lei, bursa 
de merit – 200 de lei, bursa de studiu – 150 
de lei şi bursa de ajutor social – 200 de lei. 
Instituțiile de învățământ au comunicat ne-
cesarul burselor pentru anul școlar 2021 
– 2022, astfel sunt înregitrate la nivelul Pri-
măriei Municipiului Reghin 13 burse de 
performanță, 2710 burse de merit, 49 burse 
de studiu și 282 de burse de ajutor social, fi-
ind distribuite astfel:

Burse de performanță:
- 6 burse la Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga”
- 7 burse la Școala Gimnazială ,,Augustin 
Maior”

Burse de merit:

- 431 burse la Liceul Teoretic  ,,Lucian Blaga”
- 600 de burse  la Colegiul ,,Petru Maior”
- 65 de burse la Liceul Tehnologic ,,Ioan Bo-
jor”
- 390 de burse la Școala Gimnazială ,,Alexan-
dru Ceușianu”

- 140 de burse la Școala Gimnazială ,,Florea 
Bogdan”
- 360 de burse la Școala Gimnazială ,,Augus-
tin Maior”
- 10 burse la Școala Gimnazială nr. 4 Apalina
 
Burse de studiu:

- 4 burse la Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga,,
- 20 burse la Școala Gimnazială ,,Alexandru 

Ceușianu”
- 4 burse la Școala Gimnazială ,,Augustin 
Maior”
- 10 burse la Liceul Tehnologic ,,Ioan Bojor”

Burse sociale:

- 29 burse la Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga”
- 40 de burse la Colegiul ,,Petru Maior”
- 40 de burse la Școala Gimnazială ,,Alexan-

dru Ceușianu”
- 25 de burse la Școala Gimnazială ,,Florea 
Bogdan”
- 10 burse la Liceul Tehnologic ,,Ioan Bojor”
- 38 de burse la Școala Gimnazială nr. 4 Apa-
lina 
- 28 de burse la Școala Gimnazială ,,Augustin 
Maior”

Criteriile de acordare a burselor școlare au 
fost schimbate după zece ani de către Minis-
terul Educației, potrivit unul ordin de minis-
tru publicat marți, 4 ianuarie în Monitorul 
Oficial. Mai precis, Bursele de merit se acor-
dă din semestrul II al acestul an școlar pen-
tru elevii cu medii peste 9,50 față de acorda-
rea lor pentru medii de peste 8,50. Bursele 
de studiu vor fi acordate celor cu media între 
7.50 şi 9.50, în loc de 7.00 – 8.50, cum era 
pragul în ordinul precedent.
Una dintre condițiile de acordare a burselor  
prevede faptul că elevii să nu aibă mai mult 
de 10 absențe nemotivate, condiție stabilită 
prin ordin de ministru. 

Acest proiect de hotărâre este necesar pentru sprijinirea elevilor din municipiul Reghin cu rezultate bune, în procesul educațional sau cu rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare, 
precum și a elevilor cu probleme de sănătate sau venituri mici în familie prin acordarea de burse, conform Metodologiei în vigoare aprobată prin Ordinul nr.5576/2011. 

,,Pregătirea practică a elevilor de la profi-
lul servicii, specializarea tehnician în tu-
rism, este un modul obligatoriu în planul 
cadru, este prevăzut în sistem comasat și 
se desfășoară în colaborare cu agenții eco-
nomici de profil cu care noi, ca și instituție 
colaborăm. Am considerat că o astfel de 
colaborare cu Centrul Național de Infor-
mare și Promovare Turistică Reghin oferă 
oportunitatea implementării cunoștințelor 
și abilităților la modulele teoretice în cadrul 
orelor de specialitate și formarea unor ati-
tudini potrivite pentru integrarea pe piața 
muncii din sectorul acesta” a precizat Nagy 
Imre Laszlo, director adjunct, profesor coor-
donator practică de specialitate. 
Elevii au fost foarte mulțumiți de ceea ce 
au experimentat la Centrul Național de In-
formare și Promovare Turistică Reghin, de 
situațiile de învățare “pe teren” la care au 
participat, fiind foarte utile pentru dezvol-
tarea lor profesională. ,,Bineînțeles, au avut 
și activități care au presupus studierea unor 

obiective turistice naturale și antropice loca-
le, includerea lor în circuite turistice precum 
valorificarea și promovarea lor. Programa 
școlară se referă la aceste obiective turistice 
în mod general, și propune ca exemple obiec-
tive turistice importante la nivel de zonă tu-
ristică sau județ, însă cele locale rămân să fie 
descoperite de elevi prin astfel de activități 
didactice”  a precizat Nagy Imre Laszlo, di-
rector adjunct, profesor coordonator practi-
că de specialitate. 
Astfel de activități se dovedesc a fi foarte 
importante pentru dezvoltarea elevilor atât 
pe plan profesional, cat și cultural și social. 
,,Elevii își dezvoltă astfel competențele de co-
municare, socializare, digitale și lingvistice. 
Sunt mândru de elevii de la clasele de turism, 
știind că au dat dovadă de seriozitate și in-
teres în ceea ce privește dezvoltarea lor și au 
reușit să transpună în practică cele învățate 
la școală. Tind pe această cale să mulțumesc 
Primăriei Municipiului Reghin și personalu-
lui Centrului Național de Informare și Pro-

movare Turistică Reghin pentru sprijinul și 
încrederea acordată” a precizat profesorul 
Nagy Imre Laszlo.  
Pentru a se respecta măsurile de siguranță 
impuse de situația pandemică, s-a lucrat cu 
câte 4-5 elevi în fiecare zi. Grupurile mici 
oferă posibilitatea de lucru mai ușor și de 
a se lucra individual cu fiecare elev. „Există 
resurse de imaginație și creativitate în tineri 
care trebuie încurajate, am văzut și curiozi-
tate, implicare, dar toate acestea trebuie în-
curajate și suținute. Având în vedere profilul 
de activitate al Centrului de Informare și 
Promovare Turistică, ne-am axat pe activități 
prin care elevii să descopere și să cunoască 
resursele turistice din Reghin și împrejurimi, 
precum realizarea unui program turistic 
pentru week-end, întocmirea unei liste de 
curiozități despre Reghin și împrejurimi, 
cum să transformăm o simplă plimbare într-
o explorare a detaliilor arhitecturale care 
fac orașul nostru să fie deosebit, vânători de 
comori arhitecturale și etnografice pornind 
de la cuvinte-cheie din care a rezultat un 
„dicționar ilustrat”, analizarea elementelor 
identitare și vizuale ale orașului nostru, cât și 
a unor localități din jur, întocmirea unei fișe 
de identitate pentru un Monument Istoric 

și altele. Cu siguranță au descoperit lucruri 
noi despre orașul nostru având în vedere că 
elementele de cultură locală nu sunt prezente 
în programele școlare oficiale, ne asumăm în 
continuare rolul de a-i apropia pe reghineni 
de orașul în care trăiesc, indiferent de vârstă. 
Tocmai de aceea, de la anumite activități am 
publicat fotografii pe pagina noastră de Fa-
cebook VisitReghin, pentru a împărtăși cu 
toată lumea aspecte pe care poate le trecem 
cu vederea, este cazul acelui „dicționar ilus-
trat” prin care atât elevii participanți, cât și 
cei care ne urmăresc activitatea on-line, au 
avut ocazia de a învăța cuvinte noi din dome-
niul artei și arhitecturii, dar și să vadă altfel 
orașul, prin detaliile de pe fațade. Ideea pe 
care s-au bazat activitățile a fost ca acești ti-
neri să vadă orașul din mai multe perspective 
și să conștientizeze că prin orice detaliu, dacă 
e îmbrăcat într-o poveste, poate fi promovat 
orașul” spun reprezentanții Centrului de In-
formare și Promovare Turistică din Reghin. 
În următoarele săptămâni de practică vor 
participa și elevii de la secția română. 

5EDUCAŢIE

(C.R.)

Elevi în practică la Centrul de Informare Turistică
Timp de două săptămâni, elevii de clasa a XII-a din cadrul Liceului Teoretic ,,Lucian Blaga”, profilul  turism, secția maghiară, au efectuat practica la Centrul de Informare și Promovare Turistică 
participând la activități interactive prin care au asimilat cunoștințe din domeniul turismului local și regional.
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De obicei, accesarea acelui link nu afișează 
nimic pe dispozitiv, dar poate duce la pierde-
rea accesului pe contul de social media folo-
sit în acel moment.
 În cazul în care ați făcut click pe acel link sau 
vedeți că din contul dvs. s-au transmis ast-
fel de mesaje, echipa Directoratul Național 
de Siguranță Cibernetică vă recomandă ,,să 
schimbați imediat parola contului de Face-
book și să activați autentificarea în 2 pași 
(2FA). Să vă asigurați că nu au fost acordate 
permisiuni unor aplicații terțe din Facebook. 
Pentru asta, este necesar să vă logați în contul 
de Facebook și să navigați la categoria Settings 
& Privacy (Setări şi Confidențialitate) şi apoi 
Settings (Setări). Ulterior, mergeți către ca-
tegoria Permissions (Permisiuni) şi apăsați 
pe Apps and Websites (Aplicații şi Site-uri), 
pentru a verifica la ce aplicații ați oferit acces. 
Eliminați acele aplicații pe care le considerați 
suspecte. Apăsați pe aplicația respectivă, 
apoi pe butonul de Remove (Elimină) pentru 
a vă proteja contul de accesul neautorizat la 
aplicații terțe suspecte. Verificați aplicațiilor 
instalate pe dispozitiv, pentru a vă asigura 

că nu au fost adăugate unele noi, necunos-
cute. Verificați setările de confidențialitate, 
pentru a vă asigura că nu există modificări, 
acordând atenție sporită aplicației Facebook 
și locațiilor pe care nu le recunoașteți, unde 
contul dvs. de social media apare ca fiind lo-
gat. Scanați dispozitivul cu o soluție de secu-
ritate (antivirus).”
Un alt lucru important de știut este faptul că 
odată accesat acel link, mesajul va fi transmis 
către contactele voastre de pe Facebook, iar 
prietenii pe care îi aveți în lista contului vor fi 
în pericol să cadă în aceeași capcană. 
Atenționări la presupusele mesaje primite de 
la curier
De asemenea, echipa Directoratului Național 
de Securitate Cibernetică a primit notificări 
de la utilizatori din România care au primit 
mesaje de tip SMS, nesolicitate, în care erau 
informați că ar urma să primească un pachet 
prin curier rapid.
,,În spatele acestui mesaj se află o tentativă 
de atac tip phishing, o încercare a atacatori-
lor de a extrage date sensibile de la utiliza-
tori. Acest atac conține și o componentă de 

răspândire de malware, care se activează în 
momentul în care mediul de pe care se face 
click este unul cu sistem de operare Andro-
id. Mesajele sunt create astfel încât să pară 
a veni de la un serviciu de curierat (DHL) 
și furnizează un link pentru instalarea unei 
aplicații de urmărire a comenzilor. De fapt, 

utilizatorul nu instalează o aplicație legiti-
mă, în realitate pe dispozitiv instalându-se 
o variantă de malware denumită Flubot” 
menționează reprezentanții Directoratului 
Național de Securitate Cibernetică.

Mesajele capcană primite prin mesaje pe rețelele sociale continuă să facă victime în mediul online. Este vorba despre mesaje cu textul ,,seamănă cu tine”, ,,apari în acest video” sau ,,tu ești în 
videoclip”. Mesajele primite de utilizatori sunt în română sau engleză și conțin de regulă un link malițios, pe care expeditorul pretinde a fi un video sau o poză în care apare persoana căreia i-a 
transmis mesajul. Este doar o metodă de a stârni curiozitatea utilizatorului și a-l determina să dea click.

Atenție la link-urile primite pe Facebook și mesajele de la curier

Persoanele fizice și juridice, obligate să curețe zăpada de pe 
trotuare

Nu putem uita acoperișurile clădirilor și ză-
pada depusă pe acestea, cât și de țurțurii care 
se formează pe acoperișul imobilelor. Toate 
aceste obligații au un singur scop: siguranța 
trecătorilor.
Potrivit articolului 7 din Hotărârea Consi-
liului Local nr. 15/1992 republicată ,,propri-
etarii, administratorii și chiriașii imobilelor 
sunt obligați de câte ori de necesar să asigure 
curățarea trotuarelor de zăpadă și gheață și 
să execute desfundarea rigolelor. Zăpada și 
gheața se vor depozita pe partea carosabilă 
a arterelor de circulație, la 30 cm de bordura 
trotuarului, lăsând libere gurile de scurge-
re ale canalului și fără a stânjeni circulația 
autovehiculelor pe carosabil. Este interzisă 
scoaterea pe stradă ori pe trotuar a zăpezii 
și gheții din curți. Acoperișurile, terasele, 

balcoanele, jgheaburile și burlanele vor fi 
curățate de zăpadă și de țurțurii de gheață, 
iar gurile de scurgere se vor desfunda ori de 
câte ori e necesar”.
Așadar, după cum am precizat anterior, 
aceste obligații revin tuturor proprietarilor 
de clădiri, fie ei persoane fizice ori juridice, 
singura diferență între aceștia fiind amenzile, 
care nu sunt mici, motiv pentru care Poliția 
Locală desfășoară în această perioadă acțiuni 
de verificare. 

Iarna și-a făcut simțită prezența în prima lună a acestui an, așezându-se un strat consistent de 
zăpadă. Dar odată cu acest lucru, vin și obligațiile din partea persoanelor fizice ori a firmelor. 
Atât aceștia, cât și asociațiile de proprietari de la blocuri, sunt direct responsabili pentu curățarea 
zăpezii depusă pe trotuare, în dreptul imobilelor pe care le dețin ori le folosesc. 

(C.R.)
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Reporter: Ultima dată când am vorbit des-
pre acest subiect a fost în urmă cu 7 ani, pe 
când exista trupa Legal! Ce s-a schimbat de 
atunci?
Alin Paul Birta (Zeus): Am mai scos câteva 
piese, dar din păcate, din cauza situației ma-
teriale, drumurile noastre s-au despărțit. Am 
fost nevoiți să plecăm din țară, iar din păcate 
am renunțat la muzică.

Rep.: Cred că o putem lua de la capăt, vor-
bind despre tine, despre cine ești tu cel de 
astăzi, pentru cei care nu te cunosc?
A.P.B.: Am făcut câteva schimbări în viața 
mea pe plan muzical și privat. A fost nevoie 
de asta. Mi-am schimbat puțin și stilul de a 
cânta, dar încerc să rămân în aceeași idee. Ca 
și caracter, ego-ul mă ajută să țin capul sus 
cu persoane care intervin fără să fie întrebați. 
Îmi iubesc apropiații, familia și muzica. În 
rest, sunt un om simplu, care trage pentru 
visul lui. 

Rep.: Pasiunea ta pentru muzică a rămas la 
fel?
A.P.B.: Situația a cam oscilat. Am avut mo-
mente în care am vrut să renunț pentru că 
am avut persoane în jurul meu care nu dă-
deau doi bani pe treaba asta și nu primeam 
susținere din partea lor, dar până la urmă 
am realizat că muzica e singurul tratament 
pentru o minte curată și că ea, muzica a fost 
lângă mine când nu aveam nimic. Deci da, 
pasiunea va rămâne pe veci. 

Rep.: De ce pe acest drum? De ce hip-hop?

A.P.B.: Eu voiam să cânt de copil mic. Vo-
iam să fac pian sau chitară. Nu au fost bani, 
dar asta nu m-a oprit. Îmi plăcea să cânt. 
Învățam versuri de la trupele românești de 
hip-hop și le cântam. Îmi plăcea feeling-ul și 
vibe-ul, plus că mă simțeam liber să spun ce 
gândesc, chiar dacă de multe ori pe mulți îi 
deranjează. 

Rep.: Cum vezi folosirea limbajului vulgar 
în acest gen muzical?
A.P.B.: Muzica acum poate fi de trei feluri. 
Înjuri în piesă de nu se mai înțelege mesajul, 
înjuri cu cap, gen jocuri de cuvinte, de exem-
plu în diss-uri se fac chestii de genul și mai 
sunt cei care refuza să înjure. Ideea e că trea-
ba asta rămâne la liberul arbitru, dar când 
înjuri pe piese ești indirect și tu răspunzător 
față de cei ce te ascultă și învață. 

Rep.: Sunt sigură că hip-hopul e mai mult 
decât mesaje despre bani, hater, femei 
ușoare... În viziunea ta, despre ce e vorba 
când vorbim de hip-hop? Ce putem scoate 
la lumină prin hip-hop?
A.P.B.: Hip-hop-ul e mai mult o scăpare, 
să îți spui gândurile despre ceea ce nu te 
mulțumește sau dacă ai o durere, dar nu vrei 
să te expui direct. Practic, gândurile tale des-
pre o treabă prin care treci tu ca persoană 
sau o empatizare pentru alte persoane. 

Rep.: Care sunt planurile de viitor în ceea 
ce privește muzica?
A.P.B.: Să lupt până la ultima suflare să-mi 
îndeplinesc visul. Să îmi ascult piesele la ra-

dio, să mă văd la Tv și să mă felicit că am 
reușit.

Rep.: Spuneai că momentan locuiești în 
Germania? Reușesti acolo să te ocupi de 
muzică? 
A.P.B.: Da, din fericire și din păcate locu-
iesc în Germania. Am avut o șansă mai bună 
de a trăi și lucra cu muzica. În viața socială 
lucrez, iar pe plan muzical am reușit să îmi 
construiesc un mic studio acasă. Când vin 
de la muncă sau în weekend-uri mă ocup de 
muzică, încet cu treabă bună. 

Rep.: Au fost momente când ai vrut sau 
a trebuit să renunți, văzând că nu merge 
cum vrei? Iar dacă da, ce te-a motivat să 
mergi înainte cu muzica?
A.P.B.: Da, am avut multe momente în care 
am vrut să vând tot și să renunț, dar efectiv 
nu am putut. Am întâlnit niste oameni care 
în sfârșit mi-au dat susținerea de care aveam 
nevoie plus faptul că i-am promis muzicii și 
mie că nu voi renunța. 

Rep.: Cât de greu pătrunde un artist hip-
hop pe piața muzicală? Cu o piesă la radio 
de exemplu?
A.P.B.: Sincer? Foarte greu. Dacă nu ai un 
label cunoscut, efectiv nu te băgă nimeni în 
seamă. Ideea că în România artiștii nu sunt 
apreciați cum e în altă țară. Radio-ul nu dă 
doi bani din moment ce nu ești cunoscut. E 
trist. Noi suntem viitorul în materie de mu-
zică. 

Rep.: Dacă ar fi să privești în trecut, ce sfa-
turi i-ai da variantei tale mai tinere, copi-
lului tău interior, dacă te-ai întâlni cu el?
A.P.B.: Sincer? I-aș da o palmă și după, i-aș 
spune să își continuie drumul exact așa cum 
este el.

Rep.: Piesa ,”Străini” este lansată recent. 
Ce îmi poți spune despre ea? Care e mesa-
jul ei?
A.P.B.: Piesa „Străini” am scris-o când eram 
la plimbare cu mașina. Era totul de un gri 
presărat cu puțină culoare din cauza frun-
zelor căzute pe jos. Treaba asta mi-a dat o 
stare interesantă. Totul moare, dar renaște.  
De aceea și versul ,,hai să nu mai fim niște 
străini” să renaștem pentru că toți suntem o 
apă și un pământ. 

Rep.: Ce așteptări ai de la această piesă?
A.P.B.: Să o pot asculta măcar o dată la radio. 
Aș fi super mulțumit. 

Rep.: Dacă ar fi să vorbim despre colabo-
rări cu nume mari din industria muzicală, 
cu cine ți-ai dori o colaborare, indiferent 
de genul muzical?
A.P.B.: La asta nu prea m-am gândit pentru 
că artiștii mai mari nu prea mai fac colabo-
rări cu ,,necunoscuți” pentru a nu le fura pâi-
nea de la gură. Dar dacă ce așa, mi-ar plăcea 
o colaborare cu Sișu Tudor de la „La familia”.

9INTERVIU

Alin Paul Birta: „Am realizat că muzica e singurul tratament 
pentru o minte curată”
Pe Alin l-am cunoscut în urmă cu aproximativ șapte ani, pe când făcea parte din trupa de hip-hop Legal. Timpul i-a schimbat cursul vieții, oarecum planurile, dar el a rămas la fel de îndrăgostit 
de muzică. Despre muzică vom vorbi astăzi, despre cea care l-a ajutat să reziste de multe ori în vremuri tulburi. Un gen muzical, care poate nu e apreciat de un public larg, dar care pentru Alin 
este tratament pentru minte și trup.

Codruţa ROMANŢA
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Dacă ai vreo idee bună de cercetare, ești pa-
sionat de o specie, dar nu ai avut vreme sau 
bani pentru a-ți realiza visul, acum e mo-
mentul tău.
Ești așteptat să trimiți proiectul tău pentru 
a participa la Bursele Milvus, care sunt me-
nite să încurajeze studenții (nivel licență sau 
master) interesați de zoologie, ecologie şi/
sau protecția naturii să pornească cu dreptul 
spre o carieră în domeniul protecției naturii.
,,Noi punem la dispoziția voastră un buget 

de 4000 RON/proiect, voi trimiteți-ne ide-
ile voastre! Un juriu format din specialiștii 
Grupului Milvus va evalua fiecare proiect în 
parte și va decide câte burse merită susținute 
financiar. Vom selecta cele mai bune și ino-
vative proiecte care coincid cu obiectivele 
generale ale Grupului Milvus, teme referi-
toare la studiul speciilor de animale și plante 
periclitate și/sau protejate, arii protejate și 
situri Natura 2000, activități de recensământ 
sau monitoring. Încurajăm folosirea bur-

sei pentru finanțarea lucrărilor de licență și 
disertație, și la cerere, asigurăm consultanță 
științifică și mentorat câștigătorilor” spun 
reprezentanții Grupului Milvus. 
Anul trecut, la bursele Milvus au fost înscri-
se șapte proiecte, din care două au primit 
finanțare: Geanina-Magdalena Iacob, un 
proiect de evaluare a populațiilor de Para-
cossulus thrips (Lepidoptera, Cossidae) din 
județul Cluj, iar Vasilica Loghin cu un pro-

iect despre factorii care influențează succesul 
reproductiv al sfrânciocului roşiatic (Lanius 
collurio) în judeţul Neamţ. 
Vă puteți înscrie până în data de 28 februarie 
2022 pe adresa office@milvus.ro sau attila.
marton@milvus.ro.

Bursele Milvus așteaptă proiectul tău

Curs de prim-ajutor la Reghin
Cursul este destinat tuturor persoanelor 
adulte, nu doar părinților, pentru că, după 
cum spun chiar organizatorii ,, Nimeni nu 
trebuie să trăiască cu panică, dar asemenea 
accidente se pot întâmpla oricui, oricând, 
oriunde. Pentru că o persoană și în special 
un copilaș,  se poate îneca oricând cu lapte de 
la sân, apă sau ceai, se poate îneca cu salivă 
sau vomă, se poate îneca cu orice obiect mic 
pe care îl bagă în gură. De asemenea, stopul 
cardio-respirator poate interveni, în special 
la adulți, ca urmare a unor afecțiuni cardi-
ace - de cele mai multe ori fără antecedente 
medicale cunoscute pentru că nimeni nu mai 
trebuie să se întrebe vreodată: „Cum ar fi fost 
dacă aș fi știut să intervin?!”
Evenimentul se va desfășura marți, 8 februa-
rie de la ora 17.00 la 21.00, iar locația va fi 
comunicată în timp util persoanelor înscrise. 
Înscrierile se fac online, la linkul https://
parintisalvatori.ro/cursul-parintisalvatori/
reghin/, locurile fiind limitate. Cursul, în va-
loare de 350 RON/persoană, este oferit fără 
taxă, în memoria lui #Lucaiubit. Participanții 
au posibilitatea să facă o donație, pentru 
a susține costurile organizăriii cursului, 
donația se poate face direct la curs sau online 
la www.parintisalvatori.ro/doneaza/
Cursul este susținut de Vasile Vlașin, fonda-
tor al Asociației Părinți Salvatori, membru și 
instructor acreditat al Consiliului European 
de Resuscitare, fiind structurat în trei modu-
le:
- modul teoretic - Suport Vital de Bază (ediția 
2021, Consiliul European de Resuscitare)
-modul emoțional - gestionarea reacțiilor 

psiho-emoționale, având în vedere că cel mai 
important moment al unei intervenții este 

depășirea șocului emoțional
-modul practic - se exersează cu 11 mane-

chine diferite (adulți, copii, sugari), veste de 
exercițiu, defibrilator automat, simulator de 
victimă etc.
Proiectele „Părinți Salvatori” se axează pe 
prevenție prin programele de informare 
și educare. Militează pentru dotarea spi-
talelor de urgență cu aparatură specifică 
intervențiilor în caz de înec la copii și aju-
tă cazuri individuale pentru a avea acces la 
servicii medicale, iar acolo unde este nevoie, 
oferă sprijin pentru strângerea banilor nece-
sari pentru efectuarea anumitor intervenții. 
,,Părinți Salvatori” s-a născut din drama fa-
miliei Vlașin, prin pierderea lui LUCA, în 
urma unui banal înec cu mâncare. Pe 23 sep-
tembrie 2015, în casa familiei Vlașin a avut 
loc tragedia, băiețelul familiei, în vârstă de 2 
ani și jumătate, s-a înecat cu mâncare. Deși 
au ajuns la spital, eliberarea căilor respira-
torii a fost imposibilă, din cauza lipsei unui 
echipament de specialitate, numit video-
bronhoscop. După 49 de zile de comă, pe 11 
noiembrie 2015, inimioara îngerașului Luca 
a încetat să mai bată. De atunci, la familia 
Vlașin apelează în mod constant familii ale 
căror copilași au probleme grave de sănătate. 
Operații și terapii de recuperare în Româ-
nia, Italia, Germania, Spania, SUA, Ucraina, 
dar și procurarea de medicamente rare sau 
scumpe, fac de asemenea parte din activi-
tatea curentă a Asociației pentru Educație 
și Caritate, asociație care gestionează toate 
proiectele „Părinți Salvatori”. 

Proiectul „Părinți Salvatori”, susținut de Asociația pentru Educație și Caritate ajunge pentru prima dată la Reghin, pentru un curs de prim-ajutor de resuscitare și defibrilare în caz de stop car-
dio-respirator și salvare în caz de înec. 
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3541  persoane și-au găsit un loc de muncă cu 
sprijinul AJOFM Mureș

Din totalul persoanelor, până la data de 
referință, 1708 au peste 45 de ani, 458 au 
vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 395  au 
între 25 și 35 de ani, iar 980 sunt tineri sub 25 
de ani (980  tineri NEET).
În funcţie de rezidenţă, din totalul persoa-
nelor încadrate în muncă, 1761 provin din 
mediul urban, iar 1780  persoane sunt din 
mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire 
al persoanelor pentru care s-a identificat un 
loc de muncă, cele mai multe persoane au 
studii liceale (1217), urmate de cele cu studii 
profesionale (853), studii gimnaziale (732). 
Numărul celor cu studii primare este de 266, 
al celor cu școli postliceale este de 106, iar cei 
cu studii universitare  sunt în număr de 367.
Din numărul total de persoane care au fost 

angajate prin intermediul AJOFM MUREȘ, 
1164 persoane fac parte din categoria celor 
greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că 
încadrarea într-o categorie de ocupabilitate 
se realizează ca urmare a activităţii de profi-
lare a persoanelor înregistrate în evidenţele 
noastre.
Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoane-
le aflate în căutarea unui loc de muncă, înre-
gistrate în baza de date a agenţiei teritoriale 
pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei 
rază au domiciliul sau reședinţa, beneficiază 
de pachete personalizate de măsuri active 
prevăzute de Legea nr.76/2002 privind siste-
mul asigurărilor pentru șomaj și stimularea 
ocupării forţei de muncă, modificată și com-
pletată.
Astfel, în cursul anului 2021, numărul per-
soanelor care au beneficiat de asistenţă 
pentru înregistrarea în evidenţă ca persoa-
ne aflate în căutarea unui loc de muncă, în 
vederea asigurării protecţiei sociale privind 
acordarea indemnizaţiei de șomaj sau cu-
prinderea în măsuri active, a fost de 11738  
persoane.

În cursul anului 2021, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Mureș au fost 
încadrate în muncă 3541 persoane, dintre care 1725 femei. 
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