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Autorizaţia de construire a Centrului de arşi a fost emisă
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-
Mureş a obţinut Autorizaţia de construire 
pentru Clădirea Centrului de Arşi, un docu-
ment prin care suntem practic cu un pas mai 
aproape de un moment pe care toată comu-
nitatea din judeţul Mureş îl aşteaptă.
Clădirea Centrului de arşi va avea regim de 
înălțime S+P+4E+Etaj tehnic şi va include 
centrul de mari arşi cu 15 paturi, blocul ope-
rator cu 25 de săli de operație, secția clinică 
Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI) cu 44 

de paturi, spații conexe (Sterilizare, Unita-
te de transfuzii sanguine, morgă, centru de 
formare, spații tehnice, spații administrative 
şi logistice etc.), relocare Heliport. Pe lângă 
edificarea noii clădiri, investiția mai prevede 
realizarea unei pasarele de legătură cu clădi-
rile existente ale spitalului şi reorganizarea 
circuitelor medicale ale secțiilor de mai sus.
Menţionăm că, pentru Reorganizarea fluxu-
rilor medicale ale Spitalului Clinic Judeţean 
de Urgenţă Târgu-Mureş, în vederea conec-

tării cu noul Centru de Arşi, Primăria Mu-
nicipiului Târgu-Mureş a eliberat Autorizaţia 
de Construire, în luna noiembrie.
De asemenea, în luna decembrie 2021, urma-
re a solicitării Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Târgu-Mureş, terenul aferent imobi-
lului situat în Târgu-Mureş, strada Gheorghe 
Marinescu, nr. 50, a trecut în administrarea 
unităţii sanitare, conform Hotărârii Consi-
liului Judeţean Mureş.
Finanțarea obiectivului de investiții “Con-

struirea unui centru de arşi şi reorganizarea 
fluxurilor medicale ale spitalului”, se va reali-
za din Acordul de împrumut dintre România 
şi Banca Internațională pentru Reconstrucție 
şi Dezvoltare destinat Proiectului privind 
reforma sectorului sanitar – îmbunătățirea 
calității şi eficienței sistemului sanitar, valoa-
rea investiției fiind de peste 295 de milioane 
de lei.
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La Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Reghin ele-
vii şi profesorii au purtat marți, 15 februarie, 
simbolul cancerului infantil: funda galben-
aurie. Aceasta a fost purtată în semn de dra-
goste şi solidaritate cu cei mici şi curajoşi care 
au de dus lupte greu de imaginat, dar şi cu 
familiile acestora. Acțiunea a avut ca scop şi 
conştientizarea problemei cancerului infantil 
şi de a atrage atenţia asupra faptului că fiecare 
copil bolnav de cancer are dreptul la cea mai 

bună îngrijire medicală şi psihosocială posi-
bilă, indiferent de ţara de origine, de rasă, de 
situaţia financiară sau de clasa socială.
,,Comunitatea Blaga nu este la prima acțiune 
de acest gen. Pe 1 octombrie, elevii şi profeso-
rii au purtat funda roz, simbolul cancerului 
la sân, iar pe 14 noiembrie au răspuns pro-
vocării lansate de Asociația HOSPICE Casa 
Speranței Braşov, purtând ”pălăria ce redă 
copilăria” cu scopul de a atrage atenția asupra 

importanței îngrijirii paliative pediatrice. De 
altfel, membrii comunității Blaga şi prietenii 
acestora au alergat pentru a obține fonduri 
sau carburanți în acțiuni organizate de cei 
de la HOSPICE Casa Speranței în colabora-
re cu diferite societăți comerciale, astfel încât 
aceştia să poată oferi îngrijire la domiciliu 
copiilor şi adulților bolnavi de cancer” spune 
profesorul Emilia Moldovan.
Activitățile s-au desfăşurat în cadrul proiec-

tului „Unu’ Altfel”, proiect de educație mo-
rală ce are ca scop dezvoltarea atitudinilor 
moral-civice ale elevilor, a sentimentelor de 
empatie şi solidaritate, a implicării şi coezi-
unii de grup.

Poartă funda galbenă din dragoste pentru copiii bolnavi 
de cancer
De 20 de ani, în data de 15 februarie este marcată Ziua Internațională a Copilului bolnav de cancer. Anual, peste 400 000 de copii și adolescenți sunt diagnosticați cu cancer, iar ținta OMS este 
ca până în 2030 să fie atinsă o rată de supraviețuire a acestora de 60%, dublu față de cea de acum.

Codruţa ROMANŢA

Colaborare între Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga” şi două licee 
din Republica Moldova
Începute încă de anul trecut, discuțiile pri-
vind oportunitatea unei colaborări între Li-
ceul Teoretic ,,Lucian Blaga” din Reghin şi 
două licee din Republica Moldova au început 
să dea roade. Este vorba despre Liceul „Mir-
cea Eliade” din Chişinău unde coordonator 
de proiect este Maria Buciuceanu, respectiv 
Liceul „Mihai Eminescu” din Edineţ, coor-
donator de proiect fiind Irina Podgornaia 
Rimis. Astfel, în luna ianuarie a acestui an, 
a fost semnat acordul de parteneriat pe tema 
protecției mediului înconjurător.
,,Prima întâlnire de proiect a avut loc în data 
de 22 februarie 2022, toate activităţile de pro-
iect se desfăşoară în limba germană. Elevii au 
pregătit în echipe scurte prezentări ale ora-
şului şi şcolii. O altă sarcină de lucru a fost 
să se prezinte pe scurt. Scopul principal al 
proiectului este organizarea şi derularea de 
activităţi extracurriculare şi de voluntariat 
cuprinse în cadrul proiectului transnaţional 
„Educaţie online fără hotare”. Desigur urmă-
rim şi educaţia pentru mediul înconjurător, 
colaborarea între parteneri şi dezvoltarea 
unor competenţe cheie cum ar fi comunica-
rea în limbi străine, a învăţa să înveţi, com-

petenţe sociale şi civice etc. Sunt convinsă 
că nu doar cei 15 elevi implicaţi din clasele 
a XI-a vor avea de câştigat. Prin proiectele 
Blaga formăm caractere şi inspirăm tinerii să 
creeze o lume mai bună. Totul este posibil!” 
spune profesor Cristina Drescan, coordona-
tor proiect.
Toate materialele sunt vizibile pe platforma 
proiectului „Aus Alt Neu machen” - A face 

din vechi ceva nou. 
,,Acest proiect internaţional a fost şi va fi pen-
tru încă 2 luni o experiență uimitoare. Ajun-
gem să cunoaştem oameni noi, să învăţăm de 
la aceştia, să ne dezvoltăm competenţele de 
lucru în echipă, de care vom avea nevoie toa-
tă viaţa noastră, trăind într-o societate şi să 
ne distrăm în acelaşi timp, venind cu idei noi 
şi inovatoare despre cum să ne salvăm plane-

ta de încălzirea globală şi toate consecinţele 
acesteia. Împreună mereu vom putea reuşi!” 
spune Logigan Ionela, elevă în clasa a XI-a C.
,,Proiectul pe care noi îl numim cu drag 
“Moldau” este o oportunitate de a cunoaşte 
persoane şi oraşe noi. Este o experienţă mi-
nunată pentru elevi şi mă bucur că fac parte 
din acest proiect”  a precizat Ercse Melinda, 
clasa a XI-a B.
,,Mă bucur că particip în proiectul acesta. 
Până acum a fost foarte distractiv şi intere-
sant. Cu o mare plăcere reprezint şi prezint 
oraşul meu natal, Reghin” a transmis Sarah 
Csizmas, elevă în clasa a XI-a B.
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Andrei Suciu ,,Ai nevoie de pasiune, profesionalism și dedicare”
Astăzi vorbim despre Andrei. Andrei Suciu! Dacă numele nu vă spune nimic, cu siguranță porecla lui vă aprinde memoria. Și-atunci zic asa: El e Tsoie! Un tânăr super talentat, cunoscut pentru 
talentul său în arta tatuajului. El e Tsoie, câștigător de premii naționale și internaționale la diferite convenții de tatuaje. 

În această meserie nu e suficient să-ți placă 
ceea ce faci, ci e nevoie şi de talent, mai ales 
pe partea de desen. Aşa se face că Tsoie co-
chetează cu desenul de mic copil, iar tatuaje-
le le-a descoperit pe când avea doar 11 ani, 
odată cu primul tatuaj făcut de el. ,,Tatuajele 
le-am început în 2011 împins să zic aşa de 
direcția mea către desen. Primul tatuaj l-am 
făcut unui prieten din cartierul în care am 
copilarit, Rodnei, tatuajul fiind un ochi cu 
nişte gheare 3D” spune Andrei Suciu. 
Dar totuşi, de unde vine porecla? ,,Porecla 
de Tsoie vine de la fratele meu mijlociu, el 
având practic porecla de Tsoie, iar mie în 
cartier la început mi se spunea Tsoie mic. Și 
de acolo am rămas cu porecla asta, care îmi 
poarta şi numele salonului” mi-a mărturisit 
Andrei. 
Andrei nu s-a oprit doar la a avea o pasiune, 
ci şi-a dorit să o ducă la un alt nivel, iar pen-
tru asta avea nevoie de perfecționare. ,,Des-
pre perfecționarea mea pot spune că mai am 
foarte mult de muncă pentru că e un job în 
care ai de învățat zi de zi ceva nou . Ceea ce 
ştiu pot spune că am învățat singur, dar şi din 
YouTube şi sfaturi de la colegi. Pentru a fi un 
bun tatuator, în primul rând îți trebuie pasi-
une, profesionalism şi dedicare. Acestea sunt 
lucrurile pe care eu mă bazez în fiecare zi” 
spune Andrei Suciu. 
Când vine vorba de clienți, primul lucru pe 
care-l face e o discuție cu acesta pentru a 
pune la punct anumite detalii. ,,Prima dată 
trebuie să am o discuție cu clientul, să văd ce 
idee are, dacă e stilul pe care eu îl practic, iar 
de acolo, dacă suntem pe aceeaşi undă, eu îl 
ajut cu un proiect 100% personalizat pentru 
el .În ziua şedinței se realizează proiectul pe 
un indigo, iar cu o soluție specială se aplică 
modelul pe piele, iar apoi începe distracția” 
spune Andrei. 
Clientela lui nu se limitează doar la județul 
nostru, ci  are mereu contracte în străinătate, 
în țări precum Danemarca, Belgia, Germa-
nia, Olanda, Austria. Totodată, are clienți 
care călătoresc până la Reghin pentru un ta-
tuaj realizat de el, semn că Andrei e cu ade-
vărat apreciat pentru ceea ce face.

Cei care doresc să îşi facă un tatuaj la Andrei 
trebuie să fie atenți la câteva aspecte. ,,Cli-
entul trebuie să fie foarte atent când deschid 

agenda pentru că lucrând foarte mult şi în 
alte țări ca şi guest artist, locurile în țară sunt 
mereu foarte limitate. După care, recomand 
ca fiecare client să îşi caute artistul după stilul 
pe care ei îl doresc. În cazul de față, eu lucrez 
99% Black and gray, portrete şi foto-realism” 
adaugă Andrei. 
Se întâmplă adesea ca Andrei să refuze clienți 
în momentul în care deschide agenda. Asta 
se întâmplă pentru că de multe ori are cereri 
de proiecte care nu se potrivesc cu stilul său 
de lucru. ,,În astfel de cazuri, aleg să îi refuz 
deoarece nu pot începe un proiect cu un cli-
ent şi să lucrez în „scârbă” sau cum se mai 
zice doar pentru bani. Nu îmi place să rea-
lizez tatuajele comerciale cum ar fi ceasuri, 
lei, scrisuri, inimioare şi altele” precizează 
Andrei. 
Fiecare tatuaj realizat de Andrei are ceva spe-
cial, dar are unul de care e tare mândru. ,,Ta-
tuajul cu care mă mândresc a fost realizat la 
unul din cele mai mari concursuri ,,Brusells 
tattoo convention” în anul 2017 unde am luat 
Locul 1 la categoria ,,Best big black and gray”. 
Proiectul a fost un full leg în colaborare cu 
un coleg din Belgia, la care am lucrat amân-
doi în acelaşi timp, pe acelaşi picior, acelaşi 
client”. 
Andrei are peste 20 de tatuaje, toate având o 
semnificație aparte pentru el. Un exemplu ar 
fi chiar trofeul pe care l-a câştigat la Bruxel-
les, inițiala băiatului său ori o maşină de ta-
tuat cu care a lucrat peste 5 ani.  
Dacă ar fi să ne referim la cele mai cerute 
modele cerute de clienți şi pe care Andrei 
acceptă să le facă, potrivite stilului său sunt 
portretele, membrii de familie. În ceea ce 
priveşte ponderea dintre bărbați şi femei, 
prezenți în studioul lui, Andrei spune că 
,,95% în România sunt bărbații, iar în străi-
nătate tot bărbații sunt cei mai mulți, undeva 
la 65%, iar 35% femei. Asta poate şi pentru 
faptul că lucrez doar proiecte mari şi foarte 
mari”.
Fiecare meserie, fiecare pasiune are plusurile 
şi minusurile ei. Pentru Andrei, cel mai mare 
minus în această meserie este distanța față 
de familie când e nevoit să facă deplasări în 
străinătate pentru a onora contracte. ,,Ca şi 
plusuri există multe. Pot să călătoresc foarte 
mult, vizitez multe țări, îmi fac mulți prieteni 
noi, cunosc şi mă împrietenesc cu clienți noi 

în fiecare zi” spune Andrei. 
Fie că sunt alb-negru sau color, cele mai 
dese motive întâlnite de Andrei pentru care 
oamenii aleg să-şi facă un tatuaj sunt din 
dorința de a-şi pune amintirile şi trăirile pe 
piele şi, de ce nu, pentru a fi cool. Cert este că 
Andrei ne sfătuieşte să nu căutăm tatuaje ief-
tine pentru că ,,tatuajul este şi va fi imprimat 
pe piele pentru totdeauna”.
Cea mai impresionantă poveste pe care An-
drei a pus-o într-un tatuaj s-a întâmplat anul 

trecut. ,,Am avut la salonul meu din Reghin 
un client din Olanda pentru care am avut de 
realizat un proiect în memoria fiicei lui, care 
a decedat cu 6-8 luni înainte la o vârstă fra-
gedă, de doar 13 luni. Pot spune că a fost un 
proiect foarte emoționant, dar de fiecare dată 
trebuie să îmi fac treaba la maxim, deşi de 
multe ori am proiecte care mă emoționează 
tare”. 

Codruţa ROMANŢA

Arta tatuajului 
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 Mădălina Anda Cîmpian ,,Tehnica dentară este un domeniu de 
dezvoltare continuă”

Rep.: Cum ai ales această meserie?
M.A.C.: Mi-am ales această meserie de teh-
nican dentar, datorită faptului că îmi place să 
creez şi mereu m-a pasionat lucrul manual. 
Creativitatea în acest domeniu e unul dintre 
punctele cheie, despre cum să redai zâmbete, 
cum să realizezi dinți frumoşi. 

Rep.: De ce tehnician şi nu dentist?
M.A.C.: Tehnicianul dentar e artistul din 
spatele zâmbetelor redate prin lucrările pro-
tetice. Acesta e motivul pentru care am ales 
să fiu tehnician dentar şi nu dentist. Îmi pla-
ce ceea ce fac şi mă regăsesc în această me-
serie. Merg în laborator cu drag, să realizez 
lucrări frumoase. Tehnician dentar e un mod 
de viață, nu e doar o meserie. 

Rep.: Dacă ar fi să vorbim despre responsa-
bilitate... Care este responsabilitatea unui 
tehnician dentar?
M.A.C.: Responsabilitatea tehnicianul den-
tar este una destul de mare, chiar dacă nu lu-
crăm în cavitatea bucală a pacientului, sun-
tem direct răspunzători de lucrările pe care 
le facem.

Rep.: Care sunt produsele pe care le reali-
zezi?
M.A.C.: Produsele pe care le realizez sunt 
lucrări protetice fixe precum lucrări provi-
zorii din acrilat, lucrări provizorii metalo-
acrilice, lucrări metalo-ceramice. Pe parte 
de ortodonție realizez modele de studiu şi 
gutiere de contenție. La partea de gutiere, re-
alizez atât gutiere pentru albire, cât şi pentru 
bruxism. 

Rep.: S-a întâmplat să dai şi rateuri în rea-
lizarea anumitor lucrări?
M.A.C.: Având în vedere că muncesc de 
6 ani în acest domeniu, la început normal 
că s-a întâmplat şi acest lucru. Din greşeli 
învățăm, iar rezultatul este unul bun după 
refacerea unei lucrări. 

Rep.: Învățarea se termină odată cu termi-

narea facultații ori urmează diferite cur-
suri de perfecționare şi de aflare a noilor 
tendințe şi materiale folosite în domeniu?
M.A.C.: Tehnica dentară este un domeniu de 
dezvoltare continuă. Nu se termină învățarea 
odată cu terminarea facultății. Eu, de exem-
plu, am urmat cursuri de perfecționare pen-
tru partea de protetică, de structurare a ce-
ramicii, pentru lucrările metalo-ceramice. 
Este o sete de continuă cunoaştere, pentru a 
ține pasul cu noile tehnologii, avem nevoie 

de dezvoltare continuă. 

Rep.: Să vorbim puțin despre tehnologia 
analogică şi digitală. S-ar spune că încet, 
încet, odată cu apariția tehnologiei, teh-
nicienii dentari vor disparea pentru că ni-
mic nu s-ar compara cu o lucrare făcută de 
precizia unui computer. Cum vezi aceste 
afirmații?
M.A.C.: În laboratorul unde lucrez eu, fo-
losim atât tehnologia analogică, cât şi di-

gitală. E adevărat faptul că tehnologia ne 
ajută mult, prin precizia computerelor şi a 
maşinilor de frezat, sintetizat, dar factorul 
uman nu o să poată fi înlocuit în următorii 
ani. Combinația perfectă este între uman şi 
crearea de detalii şi precizia computerelor şi 
aparaturii de ultimă generație. 

Rep.: Care sunt cele mai aglomerate peri-
oade din an?
M.A.C.: Cele mai aglomerate perioade din 
an, de obicei sunt lunile iulie-august, deoa-
rece e perioada concediilor, iar majoritatea 
pacienților îşi alocă timp pentru lucrări. Lu-
crările necesită timp pentru realizarea lor, 
în jur de 10-14 zile, de la amprentă până la 
cimentarea lucrării. 

Rep.: Dar perioada aşa zis ,,moartă”?
M.A.C.: Perioada „moartă” în acest dome-
niu e de obicei la începutul anului, lunile ia-
nuarie-februarie când lumea e focusată din 
punct de vedere financiar pe taxe impozite 
şi gestionarea cheltuielilor de început de an. 

Rep.: Putem vorbi despre talent în această 
meserie? Care este de fapt ,,bagajul” nece-
sar, să îi zic aşa, pentru un bun tehnician 
dentar?
M.A.C.: Cu siguranță în această meserie e 
vorba şi de talent, dacă ai înclinații artistice, 
eşti creativ, ai răbdare, eşti perseverent, vei 
ajunge un bun tehnician dentar. Bagajul din 
spatele unui tehnician dentar, este în speci-
al timpul petrecut în laboratorul de tehnică 
dentară, de exercițiu, de ambiție şi progres. 

Rep.: Care e visul tău, dorința ta, referin-
du-ne aici la această meserie?
M.A.C.: Visul meu în această meserie de 
tehnician dentar este acela de a crea dinți 
frumoşi, de a readuce multe zâmbete, pen-
tru ca pacienții să fie fericiți! Zâmbind vom 
cuceri lumea! 

Meseria de tehnician dentar este una dintre cele mai apreciate și căutate meserii. Mi-am dorit să aflu mai multe lucruri despre această meserie și despre tainele ei, motiv pentru care am invitat-o 
pe Mădălina Anda Cîmpian la un scurt dialog. Aceasta este tehnician dentar de șase ani despre care spune că nu este doar meseria, ci și pasiunea ei. Mădălina se caracterizează ca fiind o per-
soană veselă, optimistă, încrezătoare. 

Reghinul a spus ”Prezent!” la ediția de primăvară a 
Târgului de Turism
Primăria Municipiului Reghin, prin Centrul de Informare și Promovare Turistică participă în perioada 24-27 februarie, la Târgul de Turism din București, Romexpo.
Târgul de Turism al României, ediția de primăvară 2022 este organizat în Pavilionul B2 în condiții de maximă siguranță pentru expozanți și vizitatori și contribuie la consolidarea industriei 
turismului din țara noastră prin promovarea zonelor de atracție turistică și a serviciilor din România.

”Ajuns la cea de-a 45-a editie, Târgul de Tu-
rism al României rămâne locul ideal, de pre-
zentare, atât a celor mai interesante oferte şi 
atracții turistice din România şi din străina-
tate, cât şi un loc propice pentru promovarea 
destinațiilor, a culturii şi a tradiției din fie-
care zonă a țării. Ne-am hotărât ca pe lângă 
atracțiile turistice ale oraşului, să promovăm 
şi un turism activ,care să determine turiştii 
să descopere frumusețile naturale din zonă: 
rezervația de stejari seculari de la Mociar, 
peşterile de mulaj de la Andreneasa, Scau-
nul Domnului dar şi castelele aflate la mică 
distanță de oraşul nostru. Pe lângă cele enu-
merate, în acest an am decis să dăm gust şi 
savoare experiențelor turistice, prin inter-
mediul producătorilor locali. Brânzeturile, 
mezelurile tradiționale şi vinurile deosebite 
au încântat vizitatorii standului” a declarat 
Cătălina Orban, director centru turistic.
Promovarea Reghinului s-a realizat în cadrul 

standului Asociației Visit Mureş, unde au 
fost prezentate atracțiile din întreg județul 
Mureş.
”Autoritatea publică locală a sprijinit încă de 
la bun început producătorii locali şi consu-
mul de produse locale, organizând lunar un 
târg special pentru ei. Prin cumpărarea de 
produse locale alegem să susținem produ-
cătorii locali şi preparatele de calitate, astfel 
sprijinim şi comunitatea. Prin produsele pre-
zentate în acest an la Târgul de Turism, con-
siderăm că Reghinul primeşte un plus de va-
loare. Standul a avut mare succes, vizitatorii 
au degustat încântați produsele locale şi au 
manifestat interes față de atracțiile turistice 
prezentate. De asemenea, nu am uitat de arta 
prin care oraşul nostru este cunoscut, expu-
nând prin amabilitatea Asociației Artiştilor 
Lutieri din Reghin o vioară fabricată cu mul-
tă măiestrie” a subliniat Imola Grama, purtă-
tor de cuvânt.
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RUȘII MUNȚI: Caravană mobilă pentru screeningul 
cancerului de col uterin
Caravana mobilă pentru screeningul cance-
rului de col uterin s-a deplasat în data de 26 
ianuarie 2022, începând cu ora 14.00, în lo-
calitatea Ruşii Munţi din judeţul Mureş.
În cadrul acestei acţiuni, 20 de femei cu 
vârsta între 24 şi 64 de ani au beneficiat de 
consult de specialitate şi le-au fost recoltate 
probe pentru testare Babeş Papanicolau, în 
vederea depistării leziunilor precursorii ale 
cancerului de col uterin.
Acţiunea se desfăşoară în cadrul proiectului 
„Program de prevenție, depistare precoce şi 
tratament precoce al cancerului de col ute-
rin, regiunea Centru”(cod SMIS 138603) de-
rulat de Spitalul Clinic Județean de Urgență 
Târgu-Mureş în calitate de beneficiar, în 
parteneriat cu Universitatea de Medicină, 
Farmacie, Științe şi Tehnologie „George Emil 
Palade” din Târgu-Mureş.
,,Proiectul „Program de prevenție, depistare 
precoce şi tratament precoce al cancerului de 
col uterin, regiunea Centru” are ca obiectiv 
creşterea accesului la servicii accesibile, du-
rabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistență 

medicală şi servicii sociale de interes general, 
prin organizarea de programe de sănătate şi 
servicii orientate către prevenție, depistare 
precoce (screening) diagnostic şi tratament 
precoce al cancerului de col uterin pentru 
170.200 de femei din regiunea Centru, din-
tre care minim 50% aparțin grupurilor vul-

nerabile.
Proiectul derulat de Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Târgu-Mureş în parteneriat cu  
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe 
şi Tehnologie „George Emil Palade” din 
Târgu-Mureş, dedicat promovării prevenției 
şi depistării precoce a cancerului de col ute-

rin, pledează pentru a atrage atenţia autori-
tăţilor publice asupra importanţei derulării 
unui screening de col uterin la nivelul regi-
unii Centru, de a creşte numărul femeilor 
care se duc regulat la controale medicale şi 
care conştientizează importanţa depistării 
precoce a cancerului, precum şi de a influen-
ţa percepţiile şi atitudinea societăţii pentru 
a schimba obiceiurile şi comportamentele 
membrilor săi” se precizează într-un comu-
nicat de presă transmis de Spitalul Clinic Ju-
deţean de Urgenţă Târgu-Mureş.
Începând cu luna februarie, până la finalul 
proiectului, caravana mobilă pentru scree-
ningul cancerului de col uterin se va depla-
sa zilnic într-o zonă rurală pentru a asigura 
femeilor din grupul ţintă, acces la servicii 
medicale de prevenție şi depistare precoce a 
cancerului de col uterin.

5INTERVIU 

(C.R.)

Rep.: Pentru început câteva lucruri despre 
tine pentru cei care nu te cunosc. Cine este 
Paula Chelariu?
Paula Chelariu: Mă numesc Paula Chelariu, 
am 33 de ani şi sunt profesor titular pe cate-
dra de limba română la Colegiul “Petru Ma-
ior”. Lucrez în învățământ de 14 ani, perioadă 
în care am avut ocazia să îmi desfăşor activi-
tatea lucrând atât cu cei mici, de grădiniță, 
cât şi cu liceenii. Sunt absolventă a Liceului 
Pedagogic „Mihai Eminescu”. Sunt licențiată 
şi am şi o diplomă de master în drept. De ase-
menea, am urmat şi cursurile Facultății de 
Șiințe şi Litere, unde am obținut diplomele 
de licență şi de master. În ce priveşte cariera 
didactică, am gradul al II-lea, anul acesta ur-
mând să obțin şi gradul didactic I.

Rep.: Ce te-a motivat să intri în sistemul de 
educație?
P.C.: Pot să spun cu mâna pe suflet că îmi 
trăiesc visul copilăriei. Nu mi-am dorit să 
practic această meserie, sunt convinsă că 
m-am născut pentru ea. Deci, nu m-a moti-
vat nimic. Această meserie este în firea mea. 
Nici măcar o secundă nu m-am gândit că aş 
putea să profesez în alt domeniu. Cu toate că, 
până a ajunge în faza în care să fiu mulțumită 
de mine a fost drum lung şi plin de peripeții. 
În momentul de față, mă simt împlinită. Evi-
dent, sunt încă multe lucruri pe care vreau să 
le fac şi sunt într-o dezvoltare continuă. Me-
reu mă gândesc care este etapa următoare.

Rep.: Eşti la cârma Școlii Gimnaziale „Ale-
xandru Ceuşianu”. Ce reprezintă pentru 
tine această funcție? 
P.C.: În momentul de față reprezintă centrul 
existenței mele profesionale. Sunt deosebit 
de mândră de mine că am reuşit să ajung aici, 
dar în aceeaşi măsură ştiu că nu este o joacă 
şi că trebuie să dau tot ceea ce am mai bun 
pentru a face lucruri mărețe. Examenul a 
fost doar un moment, adevărata muncă abia 
acum a început. 

Rep.: Să vorbim puțin despre şcoală. Câți 
elevi sunt în momentul de față înscrişi şi 
eventual despre rezultatele lor de la con-
cursuri, olimpiade?

P.C.: Sunt convinsă că notorietatea Școlii 
Gimnaziale „Alexandru Ceuşianu” ne prece-
de. Dovadă stau rezultatele absolut extraor-
dinare pe care elevii noştri le-au obținut la 
examene naționale, concursuri şi olimpiade 
şcolare, dar şi numărul mare de elevi pe care 
îl avem, aproximativ 980, şi evident, numărul 
tot mai mare de cereri de înscriere. 

Rep.: Care e satisfacția pe care o aduce cali-
tatea de director al acestei şcoli?
P.C.: Cred că e prematur să vorbim despre 
satisfacție. Aceasta este rezultatul unei mun-

ci asidue, iar eu sunt deocamdată la început 
de drum. Cu siguranță peste ceva timp o să 
vă pot povesti despre rezultatele proiectelor 
deja începute. Pentru că fiecare zi reprezintă 
o provocare şi începutul unui nou proiect.

Rep.: Ce ai găsit aici ? Care sunt problemele 
cu care se confruntă un director?
P.C.: Pot să vă spun că am găsit totul într-o 
perfectă ordine şi organizare. Cadre didacti-
ce minunate, elevi deosebiți. Totul merge ca 
pe roate. Și acest lucru se datorează implicării 
tuturor. Fiecare persoană angajată la această 

şcoală ştie că interesul elevilor primează, iar 
noi suntem aici pentru binele acestora. Pro-
bleme, nu aş putea spune, poate doar provo-
cări. Iar provocarea supremă este aceea de a 
rămâne în topul preferințelor părinților şi ale 
elevilor.

Rep.: Ce îți doreşti să schimbi în cadrul 
şcolii?
P.C.: De schimbat, sunt multe. Iar acest lucru 
se datorează ritmului alert în care se dezvoltă 
societatea. Revenind la întrebarea anterioară, 
este o provocare să îi facem pe elevi să le pla-
că la şcoală, iar de aici dorința de schimbare. 
Scopul nostru este acela de a-i face pe copii 
să vină cu drag. Gândiți-vă că îşi petrec des-
tul de mult timp în şcoală. Ne dorim să folo-
sim acest timp în beneficiul lor suprem, iar 
pentru a realiza acest lucru trebuie să ținem 
cont de preocupările lor actuale. Adică, să 
îmbinăm utilul cu plăcutul.  

Rep.: Dar dacă ai avea puterea de a schimba 
sistemul de învățământ? Care ar fi schim-
bările?
P.C.: În primul rând, ar trebui schimba-
tă mentalitatea noastră, a tuturor. Toți ar 
trebui să înțelegem că elevul, părinții şi ca-
drele didactice sunt o echipă care trebuie să 
acționeze ca atare. Cred că aceasta e schim-
barea de bază. În rest, referitor la baza mate-
rială din şcoli, dotări, programă, toate sunt 
pe drumul cel bun.

Rep.: Care sunt planurile de viitor pentru 
şcoala pe care o conduci? Proiecte? 
P.C.: Vă dați seama că dacă planuri şi proiec-
te nu ar fi, nu ar mai avea rost să discutăm în 
formula aceasta. Deja avem multe proiecte în 
derulare, şi la fel de multe în faza de dema-
rare. Important este faptul că idei sunt foarte 
multe, şi la fel de multe şi cadrele dornice de 
a se implica. Ca să vă dau câteva exemple, 
vorbim despre proiecte Erasmus, proiecte 
guvernamentale, dar şi foarte multe altele. 

La conducerea Școlii Gimnaziale ,,Alexandru Ceușianu” din Reghin se află Paula Chelariu. O tânără cu ambiție, care spune că s-a născut pentru meseria de dascăl. Despre această funcție, cât și 
despre provocările aduse de aceasta aflăm în rândurile de mai jos:  

Paula Chelariu ,,Îmi trăiesc visul copilăriei”
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Atestarea ca stațiune turistică va genera un 
impact benefic din punct de vedere eco-
nomic, având şanse mai mari de atragere a 
finanțărilor nerambursabile şi creşterea tu-
rismului în zonă. 
Pentru ca Deda să devină stațiune turistică 
trebuie îndeplinite anumite criterii legale, 
precum şi de multe aprobări din partea Mi-
nisterului Turismului. ,,Cerințele Ministe-
rului Turismului au ținut de realizarea unei 
strategii de dezvoltare a comunei şi cea mai 
grea misiune pe care am avut-o a fost aceea 
de a realiza cazarea la pensiuni, care în total 
să aibă 100 de paturi de cazare. Cele cu trei 
stele sunt cu baie proprie, iar cele cu o mar-
garetă sunt la comun. Aceasta a fost cea mai 
grea misiune deoarece sunt destul de stricte 
aceste solicitări ale Ministerului Turismului” 
a declarat Lucreția Cadar, primarul comu-
nei Deda, care a ținut să sublinieze faptul că 
,,vom putea accesa fonduri atât europene, cât 
şi fonduri de la Guvernul României.  Vor fi 
fonduri destinate strict pentru dezvoltarea 
zonei. Statutul de Stațiune Turistică înseam-
nă realizare de proiecte finanțabile şi dezvol-
tarea zonei, în prealabil”.
Extinderea Stațiunii Turistice nu este doar 

pe Valea Bistrei, ci şi la Filea, zona Sebeşului 
care urcă pe Zăspad, zona Filea din partea de 
sus – mănăstire, Pietrişul care este o zonă de 
3,5 km pe Valea Pietrişului asfaltată şi oferă 
posibilitatea de construire de noi pensiuni şi 
case de vacanță.

,,În toate satele comunei sunt zone superbe 
care pot aduce turişti şi care pot să mărească 
posibilitatea de dezvoltare a zonei, dar şi de 
aducere de venituri pentru gospodarii care 
au ceva în gospodăriile lor şi pot contribui 
cu produse proprii” a menționat primarul 

Lucreția Cadar. 

Dorința unei pârtii de schi

,,Recent, pe lângă faptul că în zona Donca s-a 
construit cabana Primăriei Deda, acolo este 
o zonă de săniuş extraordinar de frumoasă, 
unde iubitorii sporturilor de iarnă pot să îşi 
petreacă timpul liber. De la Scaunul Dom-
nului, pe Stegea, s-a identificat o porțiune de 
teren, care poate fi folosită ca pârtie de schi. 
Pentru asta am şi luat legătura cu consultanții 
noştri, cu proiectanții, pentru a vedea în ce 
măsură se poate finanța acest proiect. Valea 
Bistrei poate deveni cu un pic de muncă, cu 
un pic de efort din partea Primăriei Deda, o 
zonă turistică. Am văzut în țară foarte multe 
pârtii create recent, care fac față cu brio so-
licitărilor turiştilor. Noi avem o zonă aşa de 
frumoasă şi e păcat să nu profităm şi merită 
pusă în valoare” a subliniat Lucreția Cadar. 

Eforturile Primăriei comunei Deda de a primi statutul de stațiune turistică nu au fost în zadar pentru că, potrivit primarului Lucreția Cadar, ,,am primit de la Ministerul Turismului comunicarea 
pentru acreditarea a numărului de paturi pentru 3 stele și o margaretă pentru obținerea statutului de stațiune turistică. Mai avem încă trei pensiuni pentru care urmează să primim răspunsul. 
Sunt sigură că răspunsul pentru acreditare va fi favorabil și în scurt timp vom primi acest statut de Stațiune Turistică”.

Deda tot mai aproape de obținerea Statutului de Stațiune 
Turistică

Dispar cablurile de pe stâlpi, în centrul localității Deda

,,Derulăm pe zona centrală a localității Deda, 
respectiv comuna Deda, un proiect al Elec-
trica SA Târgu-Mureş realizat în anul 2016, 
dar pentru care s-a primit finanțare abia în 
anul 2021. Din 15 noiembrie se implemen-
tează acest proiect care este de strictă nece-
sitate pentru cetățenii comunei, însemnând 
înlocuirea stâlpilor vechi cu stâlpi noi, re-
ducerea numărului de fire dintre stâlpi şi 
realizarea de branşamente la fiecare locuință 
din localitatea Deda, asta însemnând 1600 
de gospodării. Prin acest proiect s-ar reduce 
scurt-circuitele care apăreau din pricina vân-

tului puternic, uneori din cauza intemperii-
lor, a căderilor masive de zăpadă. Se lucrează 
chiar şi în acest moment, chiar dacă e zăpadă 
mare, chiar dacă iarna este geroasă, pentru 
că termenul de finalizare a lucrărilor este 30 
aprilie 2022.  Pe lângă această mare lucrare 
care se realizează în localitatea Deda şi care 
va asigura curent electric de calitate pentru 
gospodăriile şi instituțiile de pe raza satului, 
în zona de centru, printr-o contribuție de pe 
un deviz realizat de către Primăria comunei 
Deda  şi a finanțării din fonduri proprii de 
350 de mii de lei + TVA se realizează intro-

ducerea în subteran a tuturor cablurilor, in-
clusiv a celor de curent electric, cât şi a celor 
de telefonie etc.” a precizat Lucreția Cadar. 
Zona de Centru se referă de la Mini Market, 
până la zona de Cec, atât pe drumul de inte-
rior din fața primăriei şi a liceului, cât şi pe 
partea de şosea națională, pe aceeaşi lungime 
de circa 650 metri liniari. 
,,Este o investiție deosebită deoarece, centrul 

nostru, având asfaltate rigole carosabile, va 
avea şi iluminat deosebit, care deja parțial 
este pus în aplicare. Sigur că eliminarea stâl-
pilor şi a cablurilor înseamnă un aspect plă-
cut, un centru modern şi deosebit al comu-
nei Deda” a adăugat Lucreția Cadar. 

(C.R.)

Administrația Locală din Deda continuă munca pentru modernizarea comunei, de această dată axându-se pe estetica localității, printr-un amplu proiect realizat în colaborare cu Electrica pentru 
introducerea în subteran a cablurilor și schimbarea stâlpilor: ”Modernizarea liniilor de joasă tensiune și îmbunătățirea nivelului de tensiune în localitatea Deda”.
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Iuon Suciu, la 100 de ani de viață aniversați la Urisiu de Jos

Momentul a fost marcat prin prezența fami-
liei, a primarului comunei Chiheru de Jos, 
Eremia Pop, dar şi a preşedintelui Asociației 
Veteranilor de Război, filiala Mureş – gen.
mr. (rtg) Gheorghe Popa şi a comandantului 
Comenduirii de garnizoană Târgu-Mureş – 
Sergiu Colceriu. 
,,Mai avem puțini veterani de război şi-mi 
pare rău. Chiar astăzi am pierdut pe unul 
dintre veteranii noştri iubiți, pe care l-am 

considerat erou în viață, s-a stins. Este vorba 
despre veteranul de război Muică Simion din 
Sângeorgiu de Mureş. În acelaşi timp suntem 
fericiți că putem să-i fim alături altui vete-
ran de război, domnul Suciu, la împlinirea 
celor 100 de ani. I-am acordat o diplomă din 
Partea Asociației Naționale a veteranilor de 
Război filiala Mureş cu o semnificație deo-
sebită. Această diplomă, pe lângă faptul că 
scrie numele dânsului, mai are şi data de 

22.02.2022, dată care citită şi de la stânga 
şi de la dreapta are aceeaşi semnificație. De 
asemenea, având în vedere că este un creştin 
în fața noastră am adus şi o astfel de iconiță 
pentru a-l ajuta Dumnezeu să fie sănătos şi 
să se bucure alături de cei dragi” a precizat 
preşedintele Asociației Veteranilor de Răz-
boi, filiala Mureş – gen.mr. (rtg) Gheorghe 
Popa

,,Este o onoare pentru mine, având în vede-
re că mă aflu pentru prima oară la o sărbă-
toare de o astfel de anvergură. E de necre-
zut, sunt ani greu de numărat, darămite să 
mergi pe front, să vii acasă. Și pentru mine 
este emoționant acest moment pentru că nu 
participi oricând la o asemenea aniversare. 
Ne-am gândit încă de anul trecut să marcăm 
această vârstă de centenar. Nenea Ion a fost 
pe front şi este omul cu care ne mândrim. 
Suntem prezenți şi noi, în această zi cu o di-
plomă, cu mici atenții şi gânduri bune. Mă 
bucur să-l văd înconjurat de rude, de nepoți, 
copii, strănepoți şi că au grijă cu toții de dân-
sul. Este simbolul nostru, care reprezintă 
lumea apusă şi ne bucurăm nespus să-l mai 
avem între noi” a precizat Eremia Pop, pri-
marul comunei Chiheru de Jos. 
Te încarcă un sentiment puternic când ob-
servi că ai alături atâtea generații, de la cel 
mai mic, până la vârstnici care ating pragul 

vârstei de o sută de ani. 
,,Mă bucur că am reuşit să ajung astăzi la 
un veteran de război care împlineşte 100 de 
ani. Reprezintă Garnizoana Târgu-Mureş, pe 
militarii activi din această garnizoană şi noi 
avem deja o tradiție în a sărbători veteranii. 
În urmă cu opt ani am pornit un proiect de-
dicat exclusiv lor, având în vedere că şi atunci 
numărul acesta era în scădere. Dar atunci 
vorbeam de 415 veterani de război, astăzi, 
din păcate, sunt doar aproximativ 30 de ve-
terani de război pe întreg județul Mureş. Mai 
sunt în județ 3 veterani de război care anul 
acesta vor împli ori depăşi vârsta de o sută 
de ani. Ne-am făcut un obiectiv de a ajunge 
la cât mai mulți dintre ei, iar sentimentul este 
de fiecare dată unul deosebit. Ajungi să stai 
lângă un om care se identifică oarecum cu 
istoria țării noastre. La această vârstă, cado-
urile materiale contează mai puțin. Contează 
mult că venim aproape de ei, că le spunem o 
vorbă bună, că le strângem mâna. Ei au ne-
voie de o persoană care să îi asculte, care să 
îşi dedice câteva minute din viață pentru a le 
fi alături. Este minunat că în această gospo-
dărie sunt patru generații: fiica dânsului cu 
soțul, nepoții, strănepoții, o pagină de isto-
rie în această casă” a declarat comandantul 
Comenduirii de garnizoană Târgu-Mureş – 
Sergiu Colceriu.

A fost o zi încărcată de emoții în casa familiei Suciu din Urisiu de Jos, marți, 22 februarie când cei dragi au sărbătorit împlinirea a o sută de ani de viață a veteranului de război Ioan Suciu. (în 
acte scris Iuon n.r.).
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Înregistrarea în SPV devine obligatorie începând cu 1 martie

Prin O.G. nr. 11/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală şi reglementarea unor măsuri fiscale, a fost introdusă,  începând cu data de 
01 martie 2022, obligativitatea transmiterii la organul fiscal central  a cererilor, înscrisurilor  
sau a altor documente prin intermediul Spațiului Privat Virtual. Această obligativitate revine 
persoanelor juridice, asocierilor şi altor entități fără personalitate juridică, persoanelor fizice 
care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent 
ca persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale. În 
situația în care contribuabilii/plătitorii nu îşi îndeplinesc obligația comunicării prin interme-
diul mijloacelor electronice de transmitere la distanță a cererilor, înscrisurilor sau oricăror 
altor documente, iar acestea sunt depuse la organul fiscal central în format letric, nu vor fi 
luate în considerare, urmând ca acesta să notifice contribuabilii/plătitorii cu privire la obli-
gativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță. 
,,Recomandăm contribuabililor să întreprindă demersurile necesare pentru înregistrarea în 
Spațiul Privat Virtual, până la data de 01 martie 2022, pentru a evita eventualele efecte ne-
gative care pot apărea în situația în care un document trebuie depus într-un anumit termen, 
iar acest lucru se realizează fizic şi nu prin intermediul Spațiului Privat Virtual, cum ar fi: 
pierderea dreptului de a beneficia de o facilitate fiscală, aplicarea unor amenzi etc. Reamintim 
faptul că Spațiul Privat Virtual este un serviciu gratuit, disponibil 24h/24h, 7 zile/7 zile, prin 
intermediul căruia contribuabilii depun declarații, cereri, solicită documente, verifică situația 
fiscală proprie etc. Prin transmiterea documentelor prin mediul electronic sunt economisite 
atât resursele contribuabililor, cât şi cele ale administrației fiscale” se arată într-un comunicat 
de presă transmis de ANAF. 
Persoanele fizice sau juridice, care dețin certificate digitale calificate, pot solicita înregistrarea 
ca utilizatori SPV pe baza acestora, iar persoanele fizice care nu dețin un astfel de certificat, 
pot solicita înregistrarea pe bază de nume de utilizator şi parolă.  
Informații suplimentare cu privire la înrolarea în Spațiul Privat Virtual se pot obține:

- accesând portalul ANAF, la secțiunea ”Servicii Online”
- telefonic, apelând Call Center-ul ANAF la nr. 031.403.91.60.

Începând cu data de 1 martie 2022 devine obligatorie înregistrarea în SPV pentru transmiterea cererilor, înscrisurilor sau a oricăror altor documente către organele fiscale, de către contribuabilii 
care desfășoară activităţi economice într-o formă de activitate autorizată.

Schimb de experiență interjudețean la Grădinița cu Program 
Prelungit Nr. 2 din Reghin
Peste 200 de preșcolari au confecționat online mărțișoare în cadrul proiectului „Provocările educației online – modalități de comunicare și învățare online în învățământul preșcolar”. Iată cum 
educația online oferă posibilitatea de a uni două județe vecine: Mureș și Bistrița-Năsăud.

Odată cu venirea pandemiei, cadrele didactice au fost nevo-
ite să desfăşoare activități în sistemul online şi, fiecare din-
tre noi, am căutat cele mai bune rezolvări şi am transformat 
această perioadă dificilă în reale oportunități de a diversifica 
abordarea conținuturilor, dar şi a modalităților de realizare 
şi promovare. De aceea, luni, 28 februarie 2022, la Grădinița 
cu Program Prelungit Nr. 4, structura Grădinița cu Program 
Prelungit Nr. 2 din Reghin, a avut loc activitatea on-line 
„Maia şi mărțişorul”. 
Această activitate face parte din calendarul de activități al 
Proiectului Schimb de experiență interjudețean Mureş – 
Bistrița-Năsăud „Provocările educației online – modalități 
de comunicare şi învățare online în învățământul preşcolar”, 
derulat în acest an şcolar între Grădinița cu Program Prelun-
git Nr. 4 Reghin - Structura Grădinița cu Program Prelungit 
Nr. 2 Reghin, jud. Mureş, Liceul Tehnologic „Liviu Rebrea-
nu” Maieru – Structura Grădinița cu Program Normal Nr. 

1, Structura Grădinița cu Program Normal Nr. 2, Structura 
Grădinița cu Program Normal Nr. 3 Maieru, jud. Bistrița-
Năsăud şi Grădiniţa cu Program Prelungit Sângeorz-Băi - 
Structura Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1 Sângeorz Băi, 
jud. Bistriţa-Năsăud. Colaborarea dintre aceste instituții de 
învățământ preşcolar a început în anul 2017, fiecare abor-
dând tematici diverse şi desfăşurând activități deosebite. 
Copiii de la toate grădinițele partenere au vizionat online 
povestea „Maia şi mărțişorul”, creată şi povestită cu talent 
şi dăruire de prof. Ionela-Maria Șerban, utilizând metoda 
şorțului povestitor, realizat special pentru această poveste. 
Firul narativ al poveştii curge pe decorul şorțului, iar per-
sonajul principal al poveştii, Maia, poposeşte câte puțin în 
diferite zone ale acestuia, decorate cu elemente specifice 
pentru a crea un decor corelat cu evenimentele narate şi cu 
interacțiunea cu personajele secundare. După aceea, copiii 
din Grupa Buburuzelor de la Grădinița cu Program Prelun-

git Nr. 2 Reghin au arătat tuturor participanților cum şi ce 
mărțişoare au confecționat împreună cu doamna prof. Alina-
Iuliana Moldoveanu. 
La final, copiii au fost salutați de personajele Maia şi buni-
ca ei, îndemnându-i pe toți copiii participanți să realizeze 
mărțişoare şi să le dăruiască celor dragi lor. 
Toți copiii au urmărit cu mult interes activitatea şi s-au sa-
lutat reciproc cu copiii de la grădinițele implicate în acest 
Schimb de experiență interjudețean. 

Sabina ALZNER
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În prima lună a anului 2022, ca urmare a im-
plementării Programului Naţional de Ocu-
pare a Forţei de Muncă, prin intermediul 
AJOFM Mureş au fost încadrate în muncă 
155  persoane, dintre care 81  femei.
Din totalul persoanelor ocupate până la data 
de referință, 73 au peste 45 de ani, 18 au vâr-
sta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 4 au vârsta 
cuprinsă între 30 şi 35 de ani, 10 au vârsta 
cuprinsă între 25-29 de ani ( 10 tineri NEET) 
iar 50 sunt in tineri sub 25 de ani ( 50 tineri 
NEET).
În funcţie de rezidenţă, din totalul persoane-
lor încadrate în muncă, 80 provin din mediul 
urban, iar 75  persoane sunt din mediul rural.
Din punct de vedere al nivelului de pregăti-
re al persoanelor pentru care s-a identificat 
un loc de muncă, cele mai multe persoane 

au studii liceale (52), urmate de cele cu stu-
dii profesionale (43), studii gimnaziale (27). 
Numărul celor cu studii primare este de 11, 
al celor cu şcoli postliceale este de 1, iar cei 
cu studii universitare  sunt în număr de 21.
Din numărul total de persoane care au fost 
angajate prin intermediul AJOFM MUREȘ, 
55 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 pro-
filare 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 reşedinţa beneficiază 

de pachete personalizate de măsuri active 
prevăzute de Legea nr.76/2002 privind siste-
mul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, modificată şi com-
pletată.

Astfel, în prima  lună a anului 2022, numărul 
persoanelor care au beneficiat de asistenţă 
pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane 
aflate în căutarea unui loc de muncă, în vede-
rea asigurării protecţiei sociale privind acor-
darea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinde-
rea în măsuri active, a fost de 961 persoane.

155 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu 
sprijinul AJOFM Mureş
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