
singurul ziar lunar din Reghin distribuit gratuit în 2000 de exemplare

Ilie Chiș Bălan ,,Cât timp mă ține motorul, 
creierul și picioarele o să continui să-mi fac 

treaba cu aceeași seriozitate!”

„Omul sfințește locul”, se spune. 
O vorbă care pare că s-a născut în 

comuna Ibănești, de pe Valea Gurghiului.
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Elevii de la ,,Florea Bogdan” participă la concursul național Eco Provocarea Junior
Eco Provocarea este un Concurs național de 
educație de mediu pentru elevii și profesorii 
din școlile generale și licee, precum și pentru 
studenții din asociațiile de profil din întreaga 
țară.
Echipele înscrise în concurs colectează sau 
reciclează, igienizează areale naturale sau 
plantează și promovează principiile, valorile 
și ideile în care cred, atrag voluntari și pun 
umărul la misiunea extinsă a celor interesați 
de viitor: o planetă mai curată.

În cadrul concursului s-a înscris și Școala 
Gimnazială ,,Florea Bogdan” din Reghin, 
participând astăzi prin prezența elevilor și 
cadrelor didactice la o acțiune de plantare, în 
cartierul Unirii. 
,,Participăm astăzi la o acțiune voluntară 
de plantare a unor specii ornamentale. Este 
o acțiune care face parte dintr-un concurs-
proiect național intitulat Eco Provocarea Ju-
nior. Asta înseamnă că din toată țara, școli 
gimnaziale, licee și chiar Universități se im-

plică în rezolvarea problemelor de mediu. Cu 
ajutorul și sprijinul Primăriei Reghin partici-
păm și noi la astfel de activități. Copiii sunt 
entuziasmați, bucuroși că pot să participe 
la soluționarea problemelor legate de lipsa 
unor arbori sau arbuști în anumite zone. Este 
prima zonă care ne-a fost indicată. Lipsesc 
arbori, arbuști și-atunci astăzi ne ocupăm 
în mare parte din zi de această acțiune ur-
mând ca în alte viitoare ocazii să participăm 
și la acțiuni de igienizare sau de întreținere a 

altor spații verzi. Astăzi o să plantăm puieți 
de ulmi, care au o creștere destul de rapidă, 
specii nepretențioase astfel că într-un timp 
destul de scurt, trei-patru ani, oamenii se bu-
cură de umbra copacilor, de aerul proaspăt 
pe care îl oferă. Am început acțiunile noastre 
în luna martie și undeva la sfârșit de mai o să 
încheiem aceste acțiuni” a precizat Georgeta 
Conțiu, profesor de biologie, la Școala Gim-
nazială „Florea Bogdan”. 
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După cum a spus și Florin Săsărman în 
deschiderea evenimentului, este un produs 
de care muzica folk românească avea nevo-
ie. ,,Trăiesc una dintre cele mai mari bucu-
rii din viața mea legate de muzică. Mi-am 
dorit foarte mult o seară în care să fiu mai 
aproape de prima iubire. Seara aceasta este 
pusă sub semnul primei iubiri, sub semnul 
adolescenței și al copilăriei, a două prietene 
extrem de bune ale mele, care formează du-
etul Ecou. Prin absența unui album semnat 
Duetul Ecou au lăsat un spațiu nepermis de 
mare neocupat în fonoteca de aur a muzicii 
folk românești. În seara aceasta acoperim 
acest gol și aducem primăvara în folkul ro-
mânesc și viețile noastre”.
Sala arhiplină, le-a primit pe cele două dis-
tinse doamne în ropote de aplauze, bucu-
rând publicul cu piese cunoscute, pe care cei 
prezenți în sală le-au fredonat la unison. Gru-
pul Ecou a redat din emoția strânsă în aceste 
frumoase cântece. 

Seară de poveste alături de Grupul Ecou
După ani și ani în care publicul iubitor de muzică folk a așteptat un album marca Grupul Ecou, așteptarea a luat sfârșit. Sorina Bloj și Magda Puskas, alături de Dody G, au lansat primul lor 
album, intitulat ,,Prima Iubire”. Le-au fost alături, urcând pe scena Casei de Cultură ,,Eugen Nicoară” artiști precum: Ducu Bertzi, Adrian Ivanițchi, Florin Săsărman, Majay Győző, Angela 
Kiss Marieșiu și Grupul Folk Clasic, dar și poetul Nicolae Băciuț. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Reghin și Casa de Cultură ,,Eugen Nicoară” din Reghin.

Codruţa ROMANŢA

Sorina Bloj ,,Un artist 
are nevoie de public ca 
să i se certifice truda”
,,Este o seară pe care au așteptat-o de ceva 
vreme. Prietenii care ne sunt alături au făcut 
seara asta frumoasă. Un artist are nevoie de 
public ca să i se certifice truda, munca și ta-
lentul. Noi ne bucurăm că reghinenii noștri 
au fost alături de noi . Dacă am putut trans-
mite puțină emoție, dacă v-ați putut întoarce 
în timp în inocența adolescenței și a copilă-
riei noastre, înseamnă că am reușit. Oamenii 
și-au dorit, au așteptat. Între două războaie, 
unul sanitar, care să sperăm că s-a terminat 
și dincolo la vecini vedem ce este, am reușit 
să susținem acest recital, această rugăciune, 
să zic așa. Muzica folk este mai aproape de 
suflet prin cuvânt, prin poezie de calitate și 
creații care sunt mai aplecate spre liniște, 
spre pace. Am discutat cu un impresar care 

vrea să ne organizeze câteva spectacole în 
țară. Dar nu e chiar atât de ușor. Parcă, cu 
groază oarecum, mă gândesc la promovare 
pentru că totuși avem o vârstă”.

Magda Puskas ,,Prima 
iubire a fost și a rămas 
muzica”
Magda Puskas ,,Ne bucurăm că sunteți 
alături de noi, că ne putem spune ceea ce 
simțim. Cred că prima iubire a noastră a fost 
și a rămas muzică. Noi două ne știm parcă de 
mai multe vieți și noi două nu ne-am certat 
niciodată. O vreme, drumurile noastre s-au 
despărțit, dar parese că până la urmă, tot îm-
preună suntem”.

Dody G. ,, Este o 
mândrie să cânt alături 
de ele”
,,Cântecele le cunoșteam și eu ca toată lumea 
de pe vremea cenaclului. Am fost surprins 
că m-au abordat să le fac eu albumul, să le 
orchestrez piesele, eu nefiind chitarist de 
folk, ci de rock. După câteva întâlniri pen-
tru repetiții, ne-am dat seama că ne potrivim 
foarte bine și ne completăm foarte frumos. 
Este o mândrie să cânt alături de ele. Nu a 
fost ușor, dar atunci când faci cu plăcere, nu 
mai simți efortul și sunt bucuros că a ieșit 
un produs de calitate, care pare că place și 
la lume. Înregistrările au durat cam un an, 
perioadă în care am trecut prin toate stările 
emoționale posibile”.

Dody G, Magda Puskas şi Sorina Bloj

 Angela Kiss Marieșiu 

Ducu Bertzi
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TEDxLucianBlagaHS despre Esența unei lumi în schimbare
TEDxLucianBlagaHS, adresat elevilor și tinerilor reghineni s-a desfășurat sâmbătă, 26 martie, la Casa de Cultură ,,Eugen Nicoară”, eveniment la care 11 speakeri au urcat în fața publicului, 
vorbindu-le despre  “Esența unei lumi în schimbare”: Raluca Țifrea – Studentă în Neuroștiință, Rusu Răzvan – antreprenor, Crina Laszlo – Copywriter & Marketer, Imola Grama – purtător de 
cuvânt, Primăria Municipiului Reghin, Smaranda Pușcaș – învățătoare, Tushar Advani – activist, Raluca Anton – Doctor în Psihologie, Istvan Domokos – marketing manager, Maria Zancu 
– învățătoare, Andrei Stoian – procuror, Petru Trîmbițaș – programator IT. Subiectele abordate au fost centrate în jurul temei conferinței TEDx, fiind destul de vaste, de la educație până la IT.

„ Emoțiile sunt foarte mari. Mă bucur 
să văd interacțiune între participanți și 
speakeri și faptul că toți se simt bine pen-
tru că acesta este idealul nostru, ca lumea 
să învețe ceva, să fie inspirați de cuvintele 
speakerilor și să creeze conexiuni. Pentru 
mine a fost și este o experiență minunată, 
care m-a ajutat să mă dezvolt extrem de 
mult atât pe plan personal, cât și pe plan 
profesional, datorită faptului că am cunos-
cut atât de multe persoane faine de la care 
am foarte multe de învățat. Pentru noi e 
doar începutul și sperăm ca în fiecare an, 
dacă nu vor interveni alte probleme, să 
organizăm un eveniment de o altă anver-
gură”  spune Najjar Amira, organizator 

licențiat TED.

„ Andreea Dumitrache, directorul Liceului Teoretic  ,,Lucian Blaga” a precizat faptul că 

,,TEDx s-a dovedit a fi un eveniment reușit. Prin tot acest murmur se vede că lumea este 
fericită, noi ne bucurăm că din spatele scenei, lucrurile au decurs cum trebuiau și ne-am 
bucurat de prezența unor speakeri minunați. Este un eveniment extrem de important 
pentru comunitatea reghineană, o idee plecată de la un elev al Reghinului pentru toți 
tinerii din Reghin și pentru toată comunitatea. Cred că a avea acces la această formă de 
cunoaștere și de educație este foarte important pentru că tinerii sunt deschiși, inteligenți, 
empatici și au nevoie de așa ceva”.

„ Smaranda Pușcaș, cea care a pus bazele primei clase de învățământ Freinet din Româ-

nia în urmă cu 22 de ani a vorbit despre începuturile sale ca dascăl, despre învățăturile 

primite de-a lungul anilor, și despre cum a realizat că e nevoie să facă o schimbare. O 

schimbare care, iată că după 22 de ani s-a arătat a fi un real folos pentru educația elevilor 

prin învățământul Freinet. ,,M-am simțit ca un elev care a fost ascultat. Partea frumoasă 
este că speakerul care a fost după mine, Raluca Ţifrea, fostă elevă, care nu are încotro, 
trebuie să spună ce a ajuns în urma începerii drumului ei educativ la o clasă Freinet. Am 
acceptat cu foarte mare bucurie pentru că în urmă cu zece ani când a mai avut loc o ediție 
TEDx la Reghin am făcut parte din public. Mi-au plăcut speakerii, însă atunci a încolțit în 
mine pentru prima dată ideea și-atunci când Amira a venit cu propunerea nu a fost decât 
o bucurie extraordinară să spun ,,DA!”.

„ Despre participarea ca speaker, Crina Laszlo, director de marketing spune că ,,mi-a 
părut o idee interesantă. Titlul mi-a atras atenția. Am scris de vreo trei ori un răspuns ne-
gativ la invitație, fără a-l trimite, îl ștergeam și reveneam asupra lui. Dar până la urmă am 
luat decizia corectă pentru că am considerat că dacă niște tineri au avut încredere în mine 
și consideră că am ceva de transmis, este o provocare și îmi doresc foarte mult să fac o 
schimbare în gândire, în ceea ce privește presa, modul nostru de a fi, de oameni zi de zi”.

„ Imola Grama, purtător de cuvânt în cadrul Primăriei Municipiului Reghin le-a vorbit 

celor prezenți despre curaj, despre provocări și despre cum după 25 de ani de muncă 

într-o bibliotecă a avut suficient curaj să renunțe la un loc de muncă stabil și să facă o 

schimbare în viața ei. ,,Am accesptat invitația pentru că este o nouă provocare și cum 
mie îmi plac provocările nu am putut refuza. Este emoționant, nu știu cum vor reacționa 
tinerii pentru că eu aici nu am venit în calitate de purtător de cuvânt, ci am venit să-mi 
reprezint propria persoană. Am reușit mereu să fac în așa fel încât să-mi asum deciziile și 
să risc indiferent ce ar fi și ce  ar urma. Nu știu dacă e o atitudine sănătoasă, motiv pentru 
care nu aș putea să o recomand altora, dar la mine a funcționat”.

Crina Laszlo şi Smaranda Puşcaş

Najjar Amira, organizator 
licențiat TED

Raluca Ţifrea - studentă
 în neuroştiinţă

Speakerii TEDxLucianBlagaHS

Elevi şi profesori! O parte dintre cei implicaţi în organizarea evenimentului 
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Fonduri prin PNRR pentru pistă de biciclete, la Gurghiu
Consilierii locali ai comunei Gurghiu s-au întrunit marți, 22 martie, în ședința ordinară a Consiliului Local, având pe ordinea de zi 6 puncte, la care s-a adăugat punctul diverse: 

- Proiect de hotărâre privind recti-
ficarea Bugetului de venituri și cheltuieli al 
Comunei Gurghiu pentru anul 2022
- Proiect de hotărâre privind acorda-
rea dreptului de acces pe teren pentru opera-
torii de telefonie mobilă
- Proiect de hotărâre privind aproba-
rea ocupării temporare a domeniului public 
pe durata executării lucrărilor de extindere 
de conductă și branșamente de gaze naturale
- Proiect de hotărâre privind apro-
barea inițierii proiectului „Asigurarea in-
frastructurii pentru transportul verde – in-
frastructurii pentru biciclete la nivel local/
metropolitan”
- Proiect de hotărâre privind aproba-
rea emiterii avizului tehnic favorabil, de ra-
cordare la rețeaua de apă potabilă.
- Proiect de hotărâre privind desem-
narea reprezentanților Consiliului Local 
Gurghiu în Comisia de evaluare a activității 
Secretarului general al Comunei Gurghiu 
pentru anul 2021
Toate proiectele de hotărâri au trecut de votul 
consilierilor locali. În ceea ce privește pro-
iectul de hotărâre privind aprobarea inițierii 
proiectului „Asigurarea infrastructurii pen-
tru transportul verde – infrastructurii pen-
tru biciclete la nivel local/metropolitan” este 
vorba despre un proiect finanțat prin PNRR 
- Planul Național de Redresare și Reziliență 
al României.
 Astfel că pentru unităţile administrativ-te-

ritoriale organizate la nivel de comună, oraș 
sau municipiu au fost identificate câteva 
direcții de finanțare, una dintre acestea fiind 
pe Componenta 10 – fondul local, Asigura-
rea infrastructurii pentru transportul verde 
– infrastructurii pentru biciclete la nivel lo-
cal/metropolitan;.
,,Unitățile administrative primesc de la Gu-
vernul României aproximativ 400 de mii de 
euro, bani care pot să fie folosiți pentru anve-
lopare sau pistă pentru bicicletă. S-a ales pis-
ta pentru biciclete, care începe de la intrarea 
în Gurghiu dinspre Reghin spre ferma 11 și 
continuă traseul pe fosta cale ferată până la 
intersecția cu drumul școlii” precizează pri-
marul comunei Gurghiu, Laurențiu Dumitru 
Boar. 
Potrivit proiectului de hotărâre ,,se dorește 
promovarea și susținerea unor trasee pentru 
biciclete adresate familiilor cu copii și a gru-
purilor de turiști. Nivelul de dificultate al tra-
seelor este unul ușor, fără diferențe mari de 
nivel și cu posibilitatea de amenajare a unor 
locuri de odihnă de-a lungul traseelor”.

Lărgirea drumului
Consilierii locali din Gurghiu au aprobat 
și rectificarea bugetară, o parte din bani 
mergând la drumuri și poduri, pe lista de 
investiții aflându-se reabilitarea prin lărgire 
a părții carosabile DC7 Gurghiu – Glăjărie și 
DC9 Gurghiu – Orșova. 

,,Având în vedere că am reușit în primul 
mandat și jumătate să ajungem cu asfaltul de 
la Gurghiu până la Glăjărie și Orșova, dru-
murile au fost reabilitate prin asfaltare doar 
pe o lățime de 3  – 3,5 metri. Ne-am dus pe 
principiul să nu facem mai mult pentru că nu 
eram sigur că vom obține de la Guvern bani 
suficienți ca să unim localitățile. Cel de-al 
doilea motiv a fost că în varianta în care vom 
prinde finanțare pentru extindere rețea de 
gaz și canalizare, să ne rămână loc suficient 
pe acostamente să amplasăm aceste rețele și 

a nu ne bate joc de bani. Adică să nu asfaltăm 
și apoi peste câțiva ani să îl spargem pentru 
introducerea acestor utilități. S-u finalizat 
proiectele alimentării cu apă Glăjărie – Gur-
ghiu, Orșova – Gurghiu. Din ceea ce rezultă 
din banii din bugetul local ne permitem să 
lărgim aceste drumuri comunale cu o lățime 
de 50 de centimetri, dar doar peste rețeaua 
de apă potabilă, pe o distanță de aproxima-
tiv 5 kilometri” adaugă Laurențiu Dumitru 
Boar. 

Revitalizarea Parcului Dendrologic în atenția unui grup de 
lucru pentru promovarea Văii Gurghiului 
Valea Gurghiului a fost și rămâne locul unde istoria dă mâna cu tradiția. De-a lungul secolelor, aici s-au perindat șefi de stat, pasionați de vânătoare, care îndrăgostiți de frumusețea zonei au 
făcut din vizite un obicei. 

Grup de lucru pentru promovarea 
turismului pe Valea Gurghiului

Din dorința de promovare, de a pune în va-
loare locurile și serviciile oferite, de a scoate 
la iveală lucruri și locuri poate neștiute, s-a 
creat un grup de lucru pentru promovarea 
turismului pe Valea Gurghiului. ,,Am fost 
chemat într-un grup de lucru pentru turism 
pe Valea Gurghiului. În acest grup sunt mai 
multe persoane, care oferă servicii deja pe 
Vale și dorim să dezvoltăm o rețea de turism, 
cu recomandări turistice. O cazare care să 
trateze cu aceeași seriozitate toți clienții care 
garantează o calitate și un preț pe tot timpul 
anului. În acest grup sunt atât români plecați 
în străinătate, care ar vrea să contribuie pen-
tru locul din care sunt, cât și localnici și câte-
va persoane din administrația publică. Avem 
foarte multe valori, atât naturale, cât și cultu-
rale pe Valea Gurghiului: dealul cu sare, unde 
avem o cetate care încă nu a fost cercetată, 
avem murătorile, avem peisajul de pe Vale, 
avem vechile trasee turistice, care momentan 
nu sunt omologate și încercăm să introdu-
cem noi trasee turistice ca să lege punctele 
de interes. Dintre aceste obiective turistice 
face parte și Castelul de la Gurghiu cu Par-
cul Dendrologic și vechea cetate care este și 
sit arheologic. Din acest motiv suntem astăzi 
în Parcul Dendrologic unde am invitat un 
profesor de peisagistică, care are experiență 
și e notoriu pe partea de parcuri istorice. 
Este vorba despre Fekete Albert, care a scris 
cartea despre Grădini de castele de pe Valea 
Mureșului. Este  născut în România, dar care 
a ajuns profesor de peisagistică în Budapesta. 
A primit câteva premii care îl recomandă ca 
specialist în domeniul lui. În România avem 

foarte puțini specialiști pe parcuri istorice” 
precizează Klaus Birthler, arhitect.
Nu este prima dată când Fekete Albert ajun-
ge în Gurghiu, acestuia fiindu-i aproape 
această zonă, pe care a cercetat-o în lucrările 
sale. Prin prezența lui Fekete Albert la Gur-
ghiu s-a dorit primirea câtorva sfaturi com-
petente, mai precis ,,despre cum trebuie să 
întreținem minimal parcul istoric până ce va 
exista o eventuală finanțare specială pentru 
parcuri istorice. Primim aceste sfaturi despre 
ce ar trebui să facem, despre ce nu ar trebui 
să facem pentru a ne alinia la un nivel de 
parc istoric internațional. Partea bună este 
că avem liceu silvic în localitate, avem elevi 
care pot contribui și învăța despre cum se 
întreține un parc istoric” adaugă Klaus Birt-

hler. 
Despre Castelul și Parcul Dendrologic din 
Gurghiu ne-a vorbit, Marcel Mîndru, pre-
zent la această întâlnire care a precizat 
că „sunt o emblemă a Văii Gurghiului, a 
localității Gurghiu și în principal a Liceului 
Silvic pentru că aici în acest castel, în anul 
1893 a fost înființată prima școală silvică din 
Ardeal. Având în vedere bogăția Văii Gur-
ghiului, suprafețele imense de păduri de pe 
vremea aceea, s-a pus problema asigurării 
pazei pădurilor și pentru asta a fost înființată 
școala silvică din Gurghiu. Prima promoție 
a fost de paznici de pădure, după care ani la 
rând au urmat promoții de pădurari, maiștri 
de exploatare, silvicultori, care s-au ocupat 
de pază și de cultura pădurilor. Imediat după 

terminarea lucrărilor de construcție a caste-
lului, în 1740, familia Bornemisza s-a ocupat 
și de amenajarea unei grădini renascentiste 
în spatele castelului. Așa a pornit amenajarea 
Parcului Dendrologic de care ne bucurăm 
cu toții astăzi, pentru că avem specii foar-
te vechi plantate încă de pe acele vremuri. 
Familia Bornemisza a adus specii din toate 
colțurile lumii reușind să amenajeze o grădi-
nă dendrologică renumită pe vremea aceea. 
Ani de-a rândul, după înființarea școlii silvi-
ce în incinta acestui castel, generații întregi 
de elevi au participat la întreținerea grădinii 
și la îmbogățirea ei cu specii noi. Așa că as-
tăzi ne bucurăm de munca tuturor celor care 
au participat cu trudă și cu sufletul pentru 
păstrarea acestei embleme a comunei Gur-
ghiu”.
Despre prezența lui Fekete Albert, Mar-
cel Mîndru spune că ,,am avut onoarea să 
cunoaștem un specialist în domeniul amena-
jării grădinilor, care la propunerea arhitectu-
lui Klaus Birthler a venit cu scopul de a ne da 
sfaturi și de a ne ajuta să gândim un proiect 
de revitalizare a imaginii Parcului Dendrolo-
gic, în așa fel încât să devină o atracție tot mai 
mare pentru toți cei care ne vizitează zona. 
Din discuțiile avute, am reușit să închegăm 
un plan de acțiune și cu ajutorul voluntarilor 
care s-au angajat că vor participa la lucrările 
de reamenajare a acestui parc, încercăm în 
perioada imediat următoare să întocmim un 
proiect și să începem lucrările de întreținere 
și revitalizare a acestuia”.
Concret, s-a propus îndepărtarea vegetației 
nevaloroase, îndepărtarea cioatelor și a co-
pacilor mari, care sunt specii invazive. 
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Rep.: Ai terminat Facultatea de Medicină, 
iar apoi ai urmat Masterul de Cosmetolo-
gie și dermofarmacie din cadrul UMFST 
Târgu-Mureș. Cum, de ce te-ai îndreptat 
spre acest domeniu? 
A.P.: Am văzut întotdeauna farmacistul ca 
un expert al medicamentului, cu o  responsa-
bilitate mare și multă dedicare profesiei. Unii 
spun că îți trebuie vocație, alții spun că e in-
teres... Eu recunosc că atunci când trebuia să 
fac această alegere aveam puține cunoștințe 
pentru această profesie. Când intram într-o 
farmacie eram atât de încântată de multitudi-
nea de cutii cu medicamente și cum doamna 
farmacistă le știa pe toate. Mi se părea fas-
cinant. Îmi aduc aminte cum îmi plăcea și 
mirosul când intram acolo, de parcă aș mai 
fi stat să întreb câteva lucruri doar să îl mai 
simt. Și dacă stau bine să mă gândesc,  știam 
doar că este o Facultate grea, dar după 5 ani 
de studiu intens voi fi și eu în locul acelei 
doamne și voi ști în profunzime toate deta-
liile despre medicamente, toate locurile lor și 
efectele pe care acestea le au asupra organis-
mului uman cât și interacțiunile medicamen-
toase dintre ele. Și așa a și fost. Pot să spun că 
am ales cu inima. Exact asta am simțit că mi 
se potrivește și mă vedeam deja la sfârșitul 
celor 5 ani. 

Rep.: După terminarea facultății ai înce-
put munca într-o farmacie! Din câte am 
înțeles, ai renunțat la farmacie pentru a 
urma un vis! A fost grea această decizie?
A.P.: Odată cu La Terre® Cosmetics am re-
nunţat la conceptul unui job de la 8:00 la 
16:00. Mi-am dorit un program flexibil, care 
să îmi permită să fac ceea ce îmi place, în 
condiţiile mele. A fost o decizie pe care am 
simțit-o și gândit-o pe termen lung. Un bu-
siness propriu înseamnă mai multă muncă 
și mai multă responsabilitate, dar în același 
timp îmi permite să îmi organizez timpul în 
așa fel încât să fiu aproape de familia mea, și 
să îi fiu alături micuţei mele de 5 ani în toate 
momentele importante din copilăria ei. Și în 
continuare îmi exercit profesia de farmacist 
doar că pe partea de producție, în propriul 
laborator.

Rep.: Recent ai lansat propriul brand de 
produse cosmetice La Terre Cosmetics! De 
la idee până  la lansarea brandului a fost cu 
siguranță un drum lung. Povestește-mi, te 
rog, despre asta. Din momentul în care a 
fost ,,sădită sămânța” până când aceasta a 
rodit.
A.P.: Au fost 2 ani în care am muncit mult, 
ani în care am pus suflet, creativitate și știință 
în tot ceea ce am făcut, pentru ca produse-
le să capete valoarea și calitatea pe care mi-
am dorit-o. Sunt produse menite să schimbe 
viețile femeilor, produse pe care am toată în-
crederea să te invit să le încerci, prin simplul 
fapt că știu că te vor face să te simți mai bine 
în pielea ta și vei fi încântată de ceea ce vei 
vedea în oglindă. Iată că a venit în sfârșit mo-
mentul în care suntem pregătiți să cucerim 
lumea. 
Obstacolele, mai mici sau mai mari, fac parte 
din călătorie. Faptul că dezvoltarea proiec-
tului s-a suprapus cu această situaţie globa-
lă neobișnuită a fost una din provocări. De 
asemenea, procurarea ingredientelor mai de-
osebite a necesitat multă muncă de cercetare 
și informare, dar am luat etapele proiectului 
pe rând, fiecare a primit importanţa cuveni-

tă, fără grabă, ca în Ardeal.

Rep.: Dezvoltarea proiectului s-a suprapus 
cu apariția pandemiei. Cu siguranță a fost 
o provocare...
A.P.: În ultimii doi ani am fost nevoiți cu toții 
să învățăm să așteptăm, să avem răbdare și să 
lăsăm lucrurile să se întâmple la timpul lor. 
Am profitat de timp pentru a cântări fiecare 
decizie de două sau mai multe ori, ne-am dat 
voie să ne răzgândim uneori, să o luăm de la 
capăt, și până la urmă să scoatem ce e mai 
bun din noi. De multe ori a fost frustrant. 
Vedeam finalizarea unui proiect, și la fel ca 
linia orizontului, pe măsură ce ne apropiam, 
momentul mult așteptat se îndepărta și mai 
tare. Tocmai de aceea, rezultatele sunt cu atât 
mai satisfăcătoare.

Rep.: La fel ca în orice meserie e nevoie, pe 
lângă pasiune, de foarte multă muncă. La 
Terre unde-și găsește inspirația?
A.P.: Așa cum spune și numele, La Terre își 
găsește inspirația în natură. Am dorit să aduc 
în aceaste produse ingrediente naturale, des-
pre care am aflat că sunt adevărate comori 
pentru piele. Întreaga gamă este construită în 
jurul acestor ingrediente – Pulbere de safir, 
extract de albăstrele, celule stem echinaceea, 
celule stem floare de colț, extract de caviar, 
polipeptide, unt de cacao și unt de shea, ex-
tract de acerola, ulei din nuci de macadamia, 
ulei din sâmburi de struguri și de migdale 
dulci…Sunt doar câteva dintre comorile na-
turii, care fac miracole pentru piele atunci 
când sunt tratate cu respectul cuvenit. Nu 
conțin siliconi, parabeni sau sulfați și nu sunt 
testate pe animale.

Rep.: Cu ce se deosebesc cosmeticele tale 
față de altele?
A.P.: Pe lângă faptul că ele conțin numai in-
grediente naturale, mai avem un mic secret, 
care ne deosebește de alte produse. Atunci 
când am început să dezvoltăm gama La Ter-
re, nu ne-am impus nicio limită de buget, de 
timp sau privind ingredientele. Am dorit să 
încercăm să dăm ce e mai bun, urmând să 
stabilim ulterior cum vom monetiza con-
ceptul. Și asta este exact invers față de ce se 
întâmplă în marile companii de cosmetice 
unde tehnologilor le este dat un buget și tre-
buie să se încadreze cu un produs în acel bu-
get. Cred ca asta ne face deosebiți. 

Rep.: Ajutorul, sprijinul în toată această 
perioadă de unde a venit? Presupun că nu 
reușești să faci față singură la tot? Există o 
echipă în spate?

A.P.: Am beneficiat de sprijinul unui tehno-
log cu foarte multă experiență în companii 
importante din România, care m-a susținut 
pe tot parcursul proiectului tehnologic. Pen-
tru partea de imagine am lucrat cu un con-
sultant în branding de produse. Bineînțeles, 
am beneficiat și de sprijinul familiei mele, 
care a înțeles că mai am “un copil” de crescut 
și trebuie să îi acord o parte din atenția mea.
 
Rep.: Ce așteptări ai de la acest proiect?
A.P.: Sper că La Terre este doar începutul 
poveștii mele în lumea cosmetologiei. Am 
idei pentru încă o mie de ani și abia aștept 
să încep să le pun în practică. Sper ca prin 
acest proiect să fac mai popular conceptul de 
cosmetice naturale, dar realizate la standarde 
tehnice și de calitate, care pot concura cu ori-
ce brand internațional.

Rep.: Dacă ar fi să oferi cititorilor câteva 
sfaturi pentru îngrijirea tenului, care ar fi 
acestea? Apropo... Ar trebui să aibă acasă 
fiecare femeie o Biblie a îngrijirii tenului? 
A.P.: Cel mai important este să descoperim 
câteva produse cu care pielea noastră se 
înțelege bine și să le folosim cu regularitate. 
O rutină corectă de îngrijire a pielii nu adu-
ce rezultate peste noapte, dar dacă o urmăm 
cu sfințenie, tenul nostru ne va mulțumi în 
viitor. 

Rep.: Să vorbim și despre produse lansate. 
Ce oferă brandul La Terre? Este vorba des-
pre o gamă de lux?
A.P.: Spuneam la început că nu ne-am impus 
limite de buget când am creat gama La Terre, 
dar cu toate acestea prețul produselor nu se 
încadrează neapărat în categoria „de lux”. Ne 
place însă să credem că, calitatea este aceeași 
cu a produselor de top și sunt convinsă că 
experiența utilizării produselor noastre este 
una de lux. 
Gama La Terre cuprinde în momentul de 
față 5 produse – un ser, o crema pentru ochi, 
o cremă hidratantă și două creme antirid. Aș 
putea să scriu cărți despre fiecare din ele, dar 
toate informațiile sunt disponibile pe site-ul 
nostru așa că o să vă las plăcerea de a le des-
coperi acolo: www.laterre.ro

Rep.: Unde sunt create acestea? Ai un labo-
rator?
A.P.: Produsele sunt create în primul rând în 
imaginația mea. Ca să trecem de la faza de 
idee la produsul în sine, m-am folosit de la-
boratorul și linia de producție pe care le-am 
amenajat la Reghin, prin renovarea și ame-
najarea completă a unui spațiu din centrul 

orașului.

Rep.: Putem spune că ai dărâmat un așa-zis 
mit, cum că într-un oraș mic, precum Re-
ghinul visele nu pot deveni realitate!
A.P.: Nu cred că visele au neapărat legătură 
cu domiciliul. Nu am considerat niciodată o 
piedică fapul că adresa businessului nostru e 
la Reghin, și suntem chiar mândri că suntem 
ardeleni. Sperăm ca frumusețea naturii și a 
oamenilor de aici să se regăsească în produ-
sele La Terre.

Rep.: Cui se adresează produsele?
A.P.: Prima noastră gamă de produse se 
adreseaza doamnelor și domnișoarelor, dar 
vă mărturisesc că avem deja câțiva fani și în 
rândul domnilor. Produsele se potrivesc atât 
doamnelor care doresc să adopte o rutină de 
îngrijire la o vârstă fragedă (lucru pe care îl și 
recomandăm), cât și tenurilor mai mature – 
gama conține două creme antirid. Iar în ur-
mătoarea gamă, voi avea o rutină completă 
(demachiant, toner, ser facial, crema de zi cu 
SPF, cremă de noapte).

Rep.: Cât timp durează crearea unui pro-
dus cosmetic? De la idee până la prezen-
tarea lui în fața publicului. Care e practic 
drumul până ajunge o cremă, de exemplu, 
pe fața doamnelor?
A.P.: Așa cum spuneam, gama La Terre a du-
rat aproape doi ani – pentru că a fost prima 
experiență și pentru că am întâlnit și câteva 
piedici în contextul pandemiei. E greu de 
determinat un termen exact, și nu aș vrea să 
pic în capcana grăbirii unui produs pe piață. 
Nouă în Ardeal ne plac lucrurile făcute la 
timpul lor, așa că acordăm fiecărui produs 
atenția necesară ca să ne asigurăm că la final 
vom avea versiunea cea mai bună a sa.

Rep.: Ce îți dorești de la aceste produse? Ce 
ar trebui să știe cei care încă nu le-au folo-
sit despre ele?
A.P.: Cei care încă nu au încercat produse-
le La Terre ar trebui să știe că nu ni le-am 
imaginat ca pe niște simple… creme. Ne-
am imaginat o întreagă experiență de răsfăț 
pentru piele, iar ingredientele, completate 
de textură și parfum sunt în așa fel gândite 
încât să facă fiecare femeie să se simtă spe-
cială și frumoasă. Pentru că da, cosmeticele 
ajută pielea să arate mai bine, dar frumusețea 
adevărată radiază din interior – o femeie va 
fi întotdeauna mai frumoasă atunci când se 
simte bine.

5INTERVIU 

Anca Pop este de profesie farmacistă, a terminat Universitatea de Medicină și Farmacie în 2014 și de curând Masterul de cosmetologie și dermofarmacie din cadrul aceleiași Facultăți.  E soție și 
mama unei fetițe minunate de 5 anișori. Anca este fondatoarea La Terre®  Cosmetics, o pasiune despre care spune că o poate lăsa mai departe fiicei sale.

La Terre - Brand de cosmetice naturale din Reghin
Anca Pop ,,Misiunea mea ca farmacist și specialist în dermofarmacie este 
să ajut oamenii să își clădească o relație bună cu pielea lor și cu ritualul de 
îngrijire a acesteia”

Anca Pop - fondatoarea brandului La Terre 
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Ilie Chiș Bălan ,,Cât timp mă ține motorul, creierul și 
picioarele o să continui să-mi fac treaba cu aceeași seriozitate!”

N-am mai ajuns la Rușii Munți de aproape un an. A fost mare bucurie să-l reîntâlnesc pe edilul comunei, Ilie Chiș Bălan, un primar destoinic, care deși uneori aspru la vorbă, reușește de fie-
care dată să îndeplinească promisiunile adresate comunității pe care o conduce. Am purtat un dialog despre proiecte, evenimentele din comună din acest an și alte subiecte pe care vă invit să le 
descoperiți în rândurile de mai jos:

7ADMINISTRAŢIE

Primarul comunei Ruşii - Munţi, Ilie Chiş Bălan

Codruţa ROMANŢA

Rep.: Cum a trecut 2021?
Ilie Chiș Bălan: A fost un an atipic, la fel 
ca 2020 prin pandemia care ne-a afectat pe 
toți, dar partea economică și socială la nivel 
de comună a decurs normal. Ceea ce ne-am 
propus pe partea de investiții, la reparații, la 
bugetul de 10 milioane de lei pe care l-am 
avut pe 2021, am realizat lucruri. Nu am 
putut să  cheltuim un milion și 300 de mii, 
sumă care a intrat în fondul de rulment și pe 
care o folosim în anul 2022 pentru proiecte 
ambițioase pe care le vom realiza. 
Sigur că anul 2021 nu a fost pentru nimeni 
ușor, având în vedere pandemia pe care am 
avut-o. Am avut cazuri și noi de covid destul 
de multe, dar am trecut peste ele. La un mo-
ment dat, eram pe locul întâi pe județ cu un 
grad de infectare de 35 la mie. 
Spun că a fost un an totuși bun pentru co-
muna Rușii Munți pentru că s-au investit 
undeva la 6 milioane de lei pentru lucrări de 
reparații, de investiții, proiecte pe care dacă 
le-am promis oamenilor le-am realizat. 
Să nu uităm că am cumpărat o autospecială 
de pompieri în valoare de 175 000 de euro, 
am cumpărat microbuz pentru transportul 
elevilor în valoare de 60 de mii de euro pen-
tru că cel vechi, pe care l-am primit în 2008  
de la Consiliul Județean nu mai făcea față și 
nu mai prezenta siguranță pentru copii. Și 
toate astea din bugetul propriu. 

Rep.: Dar cum ați întrat în 2022?
I.C.B.: 2022 este pentru Rușii Munți un an 
de provocare, un an în care sincer să fiu, 
avem cel mai mare buget: 11 milioane de lei 
din care mai mult de jumătate sunt venituri 
proprii, care ne dă garanția că putem să rea-
lizăm ceea ce ne-am propus. Obiectivele pro-

puse sunt destul de mărețe pentru 2022: 
Avem regularizarea Văii Dumbrăvii – în jur 
de 400 de mii de lei, regularizarea pârâului 
satului în jur de 300 de mii de lei, reparații 
la un drum forestier – 400 de mii de lei, pie-
truirea unui drum vicinal – 400 de mii de 
lei, modernizare grădiniță pentru a permite 
program prelungit – 350 de mii de lei. De 
asemenea, avem un parc de joacă, la Moră-
reni – în jur de 300 de mii de lei. Avem parc 
de aventură – 400 de mii de lei pe care dorim 
să îl facem în pădure. Sunt sume cuprinse și 
bugetate în bugetul local al comunei. Acestea 
sunt toate din fonduri proprii. 
Vrem neapărat să realizăm o grădiniță cu 
program prelungit pentru aproximativ 25 de 
copii, a căror părinți lucrează și au nevoie să 
aibă asigurată cazarea copiilor până la ore-
le 16.00. M-am ambiționat foarte tare și îmi 
doresc ca la toamnă să o pun în funcțiune. 
Sigur că avem și proiecte foarte mari, de 
aducțiune a distribuției de gaz în comună. 
Este un proiect care se va depune pe An-
ghel Saligny la nivel de asociație, de Adi Pro 
Gaz Valea Mureșului. Este un proiect în jur 
de 80 de milioane de lei + TVA, unde avizul 
Trans Gaz îl avem, iar în momentul în care 
obținem finanțarea, avem de adus magistrala 
de la Solovăstru până la Aluniș. Și de acolo 
să se racordeze. Aducțiunea de gaz cuprinde 
cinci comune: Brâncovenești, Aluniș, Rușii 
Munți, Deda și Vătava. E un proiect pentru 
care sper să obținem finanțare și fiind un 
proiect mare are nevoie de 4 – 5 ani pentru 
a fi implementat, dar primii pași sunt făcuți. 
Tot pe Anghel Saligny am depus un proiect 
pentru canalizare pentru satul Sebeș unde 
este vorba de 1.100.000 de euro, un proiect 
pentru asfaltare drum vicinal Podirei de 

aproximativ 1,6 km în valoare de 500 de mii 
de euro. 
Dorim să facem o casă pentru persoanele 
vârstnice pentru care am făcut achiziția tere-
nului și din primele discuții la 200 de metri 
pătrați avem nevoie de aproximativ 2 milioa-
ne de euro. Fără falsă modestie, dar eu voi 
da drumul la SF în acest an pentru că am și 
cuprins în buget finanțarea acestuia, urmând 
ca în anii care vin să fie gata.

Parc de aventură
Rep.: De ce parc de aventură?
I.C.B.: Un parc de aventură pentru că acce-
sul la pădure este pe drum asfaltat și foarte 
mulți tineri doresc să aibă activitate la sfârșit 
de săptămână. Ne-am propus aproximativ  
20 de ateliere, cățărare, pistă de tubing, trei 
tiroliene, chiar dacă vor fi pe o distanță mai 
mică. De asemenea, ne gândim la trasee pen-
tru cei care doresc să iasă cu bicicleta. Sun-
tem în faza de întăbulare a terenului, urmând 
să ne întâlnim cu un arhitect și proiectant 
pentru a vedea ce idei mai putem pune în 
practică pe lângă cele avute de noi. 

Președintele Satelor 
Unite
Rep: Vă mai gândiți la un alt mandat? Vă 
vedeți ieșit la pensie?
I.C.B.: Nu știu dacă o să mai candidez. Am 
o vârstă. Dar totuși, eu mă simt în putere. 
Și dacă e să ne gândim la președintele Sta-
telor Unite ale Americii care are 78 de ani, 

Chiș are 68 de ani și este președintele Sate-
lor Unite. Am discutat și despre perioada de 
pensie. Pentru mine este foarte complicat să 
mă gândesc la asta. Ar trebui să-mi găsesc 
neapărat ceva de lucru, care să mă țină ac-
tiv. Chiar avusesem o discuție cu unul dintre 
copii, care mi-a spus ,,tată, tu ești o persoa-
nă hiperactivă. Dacă nu ai activitate, într-un 
an de zile ești terminat”. Și-atunci am zis că 
dacă  merge motorul (inima n.r.), creierul și 
mă țin picioarele continui să îmi fac treaba 
cu seriozitate. 

Rep.: După o perioadă de pauză din prici-
na pandemiei, urmează Târgul de Rusalii, 
în perioada 10 – 12 iunie!
I.C.B.: În ultimii doi ani, fiind pandemie 
nu ne-am permis să respectăm tradiția de 
Rusalii prin organizarea unui eveniment 
de amploare în comună. Dar în acest an ne 
vom revanșa, avem deja programul creionat 
pentru că ne dorim să îl organizăm. Va fi un 
program diversificat pe durata a două zile.   
Vor fi invitați de seamă, nume sonore atât pe 
partea de muzică populară cât și pe partea de 
muzică ușoară. Ne vor fi alături Junii Sibiu-
lui, Mariana Anghel, Ciprian Istrate, Ciprian 
Picovici, Paul Ananie, Robert Pumnea. Sâm-
bătă va urca pe scenă Bosquito, iar duminică 
Direcția 5, urmat de un foc de artificii. Pen-
tru acest eveniment am alocat din bugetul 
local suma de 200 de mii de lei. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REGHIN
Încheie contract de prestări servicii pentru:
    - un număr de 25 recenzori pentru colectarea datelor Re-
censământului populației și locuințelor din  municipiul Re-
ghin.    
 
MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de  
servicii
 
PERIOADA DE CONTRACTARE A 
SERVICIILOR:              
 - Participarea la instruirea organizată de UJIR – Unitatea 
Județeană de Implementare a Recensământului, la o dată co-
municată ulterior;      
 - Colectarea datelor din teren:    
 - recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în te-
ren: 16 mai-17 iulie 2022.      
 
LOCUL DE DESFĂȘURARE A  ACTIVITĂȚII    
 - Pe teren, în limitele administrative ale localității Reghin.
 

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:              
 - Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție 
eliminatorie;
 - Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) - 
condiție eliminatorie;        
 - Să nu aibă cazier judiciar - condiție eliminatorie;        
 - Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;          
 - Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capa-
citatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, 
plăcut, metodic, riguros;                
 - Să dispună de un telefon mobil pe care să îl utilizeze pentru 
comunicare;    
 - Rezistență la stres și lucru sub presiune;                
 - În zonele/comunitățile cu populație de altă etnie decât cea 
română, cunoașterea și a limbii acelei etnii și a specificului 
etniei respective reprezintă un avantaj în desfășurarea mun-
cii sale pe teren; 
 - Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, 
experiența de operator statistic sau ca personal RGA (recen-
sământ general agricol) reprezintă un avantaj.
 

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: 
Conform Modelului de contract cadru de servicii pentru 
RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind 
modificarea și completarea HG nr. 1071/2020 pentru stabili-
rea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării 
recensământului populației și locuințelor din România în 
anul 2021.
 
CONDIȚII SPECIFICE:
 - Muncă pe teren; 
 - Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 
ore pe zi (până la sfârșitul zilei);
 - Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbăta și/sau du-
minica). 
Data limită de depunere a cererii: 01 aprilie 2022

,,Am primit repartiţie și suntem una dintre 
cele șapte comune din judeţul Mureș care 
beneficiază de construire de creșă, care va fi 
construită pe locul unde a funcţionat școala 
cu clasele I – IV și grădiniţa. Acolo avem o 
suprafaţă de 22 de ari, o suprafaţă cu care ne 
încadrăm în cerinţe pentru a putea construi 
o creșă de tip mică” spune primarul comunei 
Deda, Lucreţia Cadar. 
Documentaţia necesară a fost înaintată deja 
la CNI, cartea funciară și o cerere prin care 
au făcut solicitarea pentru finanţare, urmând 
să primească solicitare pentru avize și pentru 
documentaţia pe care trebuie să o pregăteas-
că, obţinerea avizelor de la mediu și autoriza-
ţia de construcţie rămânând în sarcina admi-
nistraţiei locale. 
,,Este vorba despre o creșă cu aproximativ 
24 de locuri, cu patru clase a câte șase copii. 
Construcţia va beneficia de cabinet medical, 
cu un cadru medical. Locaţia va fi destul de 
potrivită deoarece este acces de la drumul 

naţional, locuri de parcare. Din schiţa con-
strucţiei, creșa va fi una deosebită și cores-
punde standardelor europene cerute pentru 
o creșă. Iată că după o grădiniţă construită 
cu program prelungit la Deda cu 60 de locuri 
putem să realizăm și o creșă oferind astfel 
condiţii ca părinţii să poată să lucreze. Este 
un beneficiu pentru tinerii care lucrează în 
comuna noastră și nu numai pentru că vor fi 
probabil copii și din celelalte comune, la fel 
cum sunt și la Grădiniţa cu Program Prelun-
git, copii din Rușii – Munţi, Brâncovenești, 
Răstoliţa, atât timp cât sunt locuri înscrie-
rile se fac indiferent din ce zonă vin copiii. 
Având extrasul de carte funciară, urmează să 
demolăm actuala clădire de acolo. Am dis-
cutat la Inspectoratul Școlar și urmează să 
avem zilele acestea și hotărârea consiliului de 
administraţie al școlii pentru demolare pen-
tru că se cer niște avize având în vedere că 
a fost structură școlară acolo. Eu cred că în 
termen de doi ani de zile această creșă va fi 

construită” precizează Lucreţia Cadar. 
Pe lângă faptul că această creșă va fi un real 
ajutor pentru părinţi se vor crea și noi locuri 
de muncă. ,,Deda este o comună care asigură 
toate condiţiile ca tinerii să poată rămâne în 
comuna noastră. Și celelalte condiţii precum 
infrastructură și tot ceea ce avem oferă con-
diţii deosebite pentru ca tinerii să își găseas-
că locuri de muncă” specifică Lucreţia Cadar.  

Staţii de încărcare a 
mașinilor electrice
Valea Mureșului, în special Valea Bistrei, fi-
ind o zonă unde poposesc din ce în ce mai 
mulţi turiști, administraţia locală din Deda 
are în vedere amplasarea unui număr de 
cinci staţii de încărcare pentru mașinile elec-
trice. Aceste staţii vor fi amplasate în loca-
lităţile Deda, Bistra Mureșului și Filea. ,,Un 

prim proiect în acest sens l-am și demarat, 
iar implementarea lui va fi în faţa sălii de 
sport din Deda unde vor fi montate două 
astfel de puncte de încărcare, finanţate prin 
fonduri europene. Noi am prevăzut încă 
două staţii de încărcare prin finanţare prin 
PNRR în Bistra Mureșului, în zona școlii ge-
nerale cum se urcă pe Valea Bistrei. Aici s-a 
ales această locaţie având în vedere că în ur-
mătoarele luni urmează să primim și Hotă-
rârea de Guvern pentru Statutul de Staţiune 
Turistică pentru a putea deservi turiștii. Cea 
de-a cincea staţie de încărcare, va fi în Filea 
având în vedere că prin PNRR se finanţează 
clădiri care asigură eficientizarea clădirilor – 
energie prin panouri fotovoltaice. La Filea va 
fi realizată prin această sursă de finanţare o 
staţie de încărcare în condiţiile în care acolo 
vom moderniza Căminul Cultural” precizea-
ză primarul Lucreţia Cadar.  
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Lucrări pe mai multe străzi din municipiul Reghin
În această perioadă, locuitorii din Reghin sunt nevoiți să petreacă mai mult timp în trafic deoarece se acționează pe mai multe străzi din municipiu, zone unde se reabilitează partea carosabilă, 
fie se execută lucrări de canalizare ori lucrări ce țin de rețeaua electrică.

Primăria Municipiului Reghin, prin firmele 
contractante, acționează în acest moment 
pentru reabilitarea rețelei de drumuri din 
zona industrială. Este vorba despre proiec-
tul ”Asigurarea mobilității în municipiul Re-
ghin, județul Mureș”, în urma căruia se vor 
moderniza străzile Ierbuș, Axente Sever, Sal-
câmilor și Câmpului.

Salcâmilor
Proiectul a demarat cu lucrări pe strada Sal-
câmilor, unde s-a asfaltat până în zona Amis, 
urmând ca până în această zonă, mai precis 
unde este asfaltat să se realizeze racordurile 
către gospodării. În acest moment lucrările la 
reabilitarea părții carosabile pe strada Salcâ-
milor sunt sistate, acest fapt având ca motiv 
necesitatea  schimbării conductei de apă din 
zona respectivă.

Axente Sever
Pentru ca lucrările de modernizare să poată 
fi continuate, începând de luni, 7 martie s-a 
închis circulația pe strada Axente Sever. Aici 
pe lângă partea de asfaltare se vor executa 
lucrări la canalizarea pluvială și trotuare, lu-
crări ce se estimează a fi gata până la sfârșitul 
lunii aprilie.

Câmpului
Tot lucrări ce țin de administrația locală, în 
cadrul proiectului ”Asigurarea mobilității în 
municipiul Reghin”, în paralel cu cele de pe 
strada Axente Sever au fost demarate și pe 
strada Câmpului. Este vorba de primul sec-
tor al cartierului, de la Kastamonu până la 
ieșirea spre Solovăstru. Pe acest tronson, lu-
crările se vor executa alternativ, cu circulație 
semaforizată. 

Copiii din Deda vor beneficia de creșă
Un mare accent în comuna Deda este pus pe ceea ce înseamnă partea de educaţie, atât din punct de vedere al infrastructurii cât și al cadrelor didactice. După ce a fost deschisă Grădiniţa cu 
Program Prelungit la Deda a venit și rândul construirii unei creșe în localitatea Pietriș, lucrare finanţată integral prin Compania Naţională de Investiţii. 

Înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ
Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente Recensământului populației și locuințelor 2021 (RPL2021) în teritoriu

Codruţa ROMANŢA
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1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ex-
traordinare din data de 16.03.2022.

2. Proiect de hotărâre privind validarea 
Dispoziței Primarului nr. 208/23.02.2022 și 
aprobarea rectificării Bugetului General al 
UAT municipiul Reghin pe anul 2022.
Inițiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serviciul Contabilitate, Buget, Casi-
erie; 
Pr.de hot:  Comisia buget-finanțe, juridică, 
urbanism, învățământ;

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea in-
dicatorilor tehnico-economici pentru obiec-
tivul de investiție “Amenajare intersecție 
strada Duzilor cu strada Iernuțeni, Munici-
piul Reghin, Județul Mureș”.
Inițiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Biroul Achiziții Publice, Investiții;
Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, 
urbanism, învățământ;

4. Proiect de hotărâre privind retragerea 
dreptului de administrare Spitalului Munici-
pal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin asupra apar-
tamentului nr. 28, cu destinația locuință de 
serviciu, situat în Reghin, b-dul Unirii, nr.57, 
jud. Mureș și darea acestuia în administrare 
Școlii Gimnaziale ”Augustin Maior” Reghin.
Inițiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul  juridic;
Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, 
urbanism, învățământ;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea ne-
exercitării dreptului de preemţiune prevă-
zut de art. 4 alin. (8) din Legea nr. 422/2001 
pentru imobilul apartament nr. 4 – spațiu de 
locuit – situat în municipiul Reghin, P-ța. Pe-
tru Maior, nr. 10, jud. Mureș.
Inițiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul  juridic;
Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, 
urbanism, învățământ;

6. Proiect de hotărâre privind pre-
lungirea Contractului de Asociere nr. 
31.916/31.03.2020 cu modificările și comple-
tările ulterioare.
Inițiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul  juridic;
Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, 
urbanism, învățământ;

7. Proiect de hotărâre privind acordarea avi-
zului Consiliului Local al Municipiului Re-
ghin pentru prestarea de servicii funerare 
societății comerciale S.C. EDERA COMERȚ 
S.R.L.
Inițiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentului Administrație 
Publică Locală;
Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, 
urbanism, învățământ;

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea 
termenului de închiriere a locuințelor pentru 
tineri, construite și date în exploatare prin 
programele derulate de ANL.
Inițiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentului Administrație 
Publică Locală;
Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, 
urbanism, învățământ;

9. Proiect de hotărâre privind transmiterea 
cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asu-
pra unui teren aparținând domeniului privat 
al Municipiului Reghin, Parohiei Ortodoxe 
Române ”Sf. Ioan Botezătorul” Reghin.
Inițiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentului Administrarea 
Domeniului Public și Privat, Parcări;
Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, 
urbanism, învățământ;

10. Proiect de hotărâre privind modificarea 
art. 1 și art. 2 al HCL Reghin nr. 42/28.02.2022 
privind însușirea documentației tehnice pen-
tru înscrierea imobilului teren ”Drum DCL 
1275” din municipiul Reghin, în sistemul in-
tegrat de cadastru și carte funciară.
Inițiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentului Administrarea 
Domeniului Public și Privat, Parcări;
Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, 
urbanism, învățământ;

11. Proiect de hotărâre privind însușirea 
documentației tehnice pentru înscrierea 
imobilului teren – Strada Ioan Marinovici 
din municipiul Reghin, în sistemul integrat 
de cadastru și carte funciară.
Inițiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentului Administrarea 
Domeniului Public și Privat, Parcări;
Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, 
urbanism, învățământ;

12. Proiect de hotărâre privind încuviințarea 
realizării lucrărilor de amenajare podeț ac-
ces, în dreptul imobilului situat pe str. MI-
HAI EMINESCU FN, pe teren aparținând 
domeniului public al Municipiului Reghin.
Inițiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentului Administrarea 
Domeniului Public și Privat, Parcări;
Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, 
urbanism, învățământ;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
prelungirii, prin act adiţional, a duratei Con-
tractelor de închiriere ce au ca obiect spaţii 
din ansamblul de lemn cu 7 compartimente 
destinate comerţului cu flori, situate în mu-
nicipiul Reghin, P-ţa Petru Maior.
Inițiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentului Administrarea 
Domeniului Public și Privat, Parcări;
Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, 
urbanism, învățământ;

14. Proiect de hotărâre privind însușirea do-
cumentaţiei tehnice pentru înscrierea imo-
bilului teren – Loc de joacă situat pe strada 
Iernuţeni din municipiul Reghin, în sistemul 
integrat de cadastru și carte funciară.
Inițiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentului Administrarea 
Domeniului Public și Privat, Parcări;
Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, 
urbanism, învățământ

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
PUD în vederea creării celui de al doilea 
acces auto la parcela de teren înscrisă în CF 
60126 și realizare acces.
Inițiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul Urbanism și Ame-
najarea Teritoriului,
Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, 
urbanism, învățământ;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului local de acțiune privind incluziunea 
minorității rome la nivelul municipiului RE-
GHIN, pentru anii 2022-2023.
Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;
Raport: Direcției Asistență Socială Reghin; 
Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, 
urbanism, învățământ;    

17. Proiect de hotărâre privind cuprinderea 
în domeniul public al Municipiului Reghin a 

unor bunuri aferente Serviciilor de alimenta-
re cu apă și canalizare, completarea anexei la 
HCL Reghin nr. 23/2001 și aprobarea conce-
sionării către COMPANIA AQUASERV SA  
a acestor bunuri.
Inițiator: Primarul Municipiului Reghin;
Raport: Compartimentului Monitorizarea 
Serviciilor de Utilități Publice, Mediu; 
Pr.de hot. Comisia buget-finanțe, juridică, 
urbanism, învățământ;        

18. Raport anual de activitate al primarului 
MÁRK ENDRE DEZSŐ pe anul 2021.

19. Informarea privind activitățile desfășurate 
și rezultatele obținute la nivelul Poliției Mu-
nicipiului Reghin.

20. Informarea privind activitatea Serviciului 
de Poliție Locală în anul 2021.

21. Raportul propriu de activitate pentru 
anul 2021 C.S.M. Avântul Reghin.

22. Diverse.
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Consilierii locali reghineni se întrunesc miercuri, în ședința ordinară
Consiliul Local municipal Reghin este convocat în ședința ordinară pentru data de 30 martie 2022, ora 15.00, în Sala mare de ședință a Primăriei Municipiului Reghin, județul Mureș, cu urmă-
toarea ORDINE DE ZI :

NOU!!

S-a deschis staţia ITP în Reghin 
situata pe strada Carpaţi, nr 32a, 

vis-a-vis de Humi.
Efectuăm ITP pentru autoturisme 

și autoutilitare până în 3.5 t.
Programări la tel 0745351028.

Program staţia ITP:
Luni -vineri 8.00 - 17.00

Sâmbătă 8.00 - 13.00

Pierdut legitimație de student pe nu-

mele COTÎRLĂ COSMINA ELISA-

BETA eliberat de 

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 

1918 ALBA IULIA, FACULTATEA 

DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE, 

profilul Sociologie.  O declar nulă

ANUNŢURI
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Momentele dificile din ultima perioadă, ade-
vărate clipe de cumpănă  pentru oricine, nu 
au făcut altceva decât să readucă la suprafață 
aceste valori, să-i facă pe locuitori din nou 
conștienți de ele. 
Perioada actuală, a conflictului din Ucraina, 
motiv de teamă și de îngrijorare generală, a 
adus o mobilizare exemplară. Numeroși lo-
cuitori au răspuns apelului lansat de Primă-
ria Ibănești, anunțând disponibilitatea de a 
oferi cazare gratuită persoanelor refugiate 
din Ucraina dacă va fi cazul. În același timp, 
au la dispoziție un cont de donații, iar banii 
adunați se vor direcționa strict spre ajuto-
rarea persoanelor din Ucraina, prin coor-
donarea Primăriei, a Consiliului Local și a 
asociației locale Ibănești Orizonturi Noi.
„M-a impresionat telefonul unei persoane 
vârstnice, o femeie singură, cu pensie mică. 
Dorea să ajute și ar fi luat o mamă cu copil la 
ea acasă și, cât timp este frig, să stea în bucă-
tărie cu ea, că acolo poate să încălzească mai 
bine. Și ce mănâncă ea, vor mânca și ei. Dar 
să fie femeie mai slăbuță, să i se potriveas-
că hainele ei, că ea și hainele le dă, numai să 
poată ajuta, că i se rupe sufletul de milă. Așa 
suflet mare au oamenii din Ibănești”, spune 
primarul comunei Ibănești, Dan Vasile-Du-
mitru. 
De altfel, ultimii ani au fost în primul rând 
despre C O M U N I T A T E. „Perioada de 
pandemie a fost o piatră de încercare pentru 
orice comunitate, dar ne-a reamintit de pu-
terea pe care o avem dacă suntem împreună, 
dacă ne ajutăm și suntem responsabili. Au 
fost momente dificile pentru toată lumea, 
dar în decursul lor am simțit oamenii ca 
pe un nucleu puternic, sprijinind eforturile 
administrației locale”, arată primarul comu-
nei Ibănești. În tot acest timp s-a coagulat un 
grup de voluntari, de tineri implicați care au 
dorit să ajute. Sub coordonarea directă a pri-
marului comunei, s-a creat un grup de lucru 
format din voluntari care au ajutat persoane-
le vârstnice și pe cele aflate în izolare, au fă-
cut cumpărături și au împărțit Sfintele Paști. 
Au continuat apoi activitatea, semnalând 
depozite necontrolate de deșeuri și partici-
pând la acțiuni de ecologizare. În perioada 

inundațiilor, care au afectat grav toată comu-
na, voluntarii au încărcat saci cu nisip, i-au 
dus în locurile în care era nevoie și au fost 
peste tot unde a fost nevoie.
Din cauza ninsorilor masive, deszăpezirile 
de la începutul acestui an au însemnat mun-
că permanentă, 24 de ore din 24, deschis 
drumuri, zgurat, cu toate utilajele disponi-
bile. Locuitorii au avut mai multe numere 
de telefon la dispoziție, de mobil, nu doar 
telefonul fix al instituției, la care au putut 
suna la orice oră din zi și din noapte. Au fost 
cazuri în care s-a intervenit și la orele 3 sau 
5 dimineața pentru ca ei să poată merge la 
serviciu, în condițiile în care ningea în con-
tinuu, esențială fiind în aceste momente co-
municarea imediată locuitori - administrație 
locală. Voluntarii au fost prezenți și de data 
aceasta, fie pentru a ajuta persoane nevoiașe 
cu alimente, fie pentru a da o mână de aju-
tor celor vârstnice, singure, din zone izolate 
și să le curețe zăpada. „Comunitatea este tot 
mai implicată. Vocea ei se face tot mai auzită, 
iar lucrul acesta este de un real ajutor pentru 
noi. Reacțiile obiective, aprecierile și criticile, 
răspunsurile pertinente la ceea ce facem în 
comună, reprezintă un reper important pen-
tru noi. De asemenea, au apărut mai multe 
inițiative locale, aparținând unor locuitori 
care au avut curajul să înceapă afaceri în 
vremuri incerte de pandemie: service auto 
în Ibănești Pădure (prin fonduri europene), 
pizzerie în Ibănești, cramă, sală de fitness. 
Curajul, ambiția, disciplina și optimismul 
acestor oameni sunt un exemplu pentru noi 
toți”, subliniază primarul comunei Ibănești, 
Dan Vasile-Dumitru.
Altfel spus, aceștia sunt oamenii din Ibănești, 
de pe Valea Gurghiului. Iar Ibăneștiul este 
„povestea” lor, o poveste pe care locuitorii o 
scriu în fiecare zi.
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„Omul sfințește locul”, se spune. O vorbă care pare că s-a 
născut în comuna Ibănești, de pe Valea Gurghiului.

„Mai haidați de povești”, se zice prin Ibănești. Așa spune Floarea lui Dumitru Vârvăruchii, din Ibănești Sat, când te întâlnești cu ea la „boldă” (magazin), așa te îndeamnă Anica a lui Laie 
Starostea, de pe deal, de pe Pripon. Pentru că pe aici, oamenii nu doar se întâlnesc și discută, în Ibănești ei spun povești. Povestea se naște în fiecare zi, ca într-un ritual care este parte din istoria 
locului și din viața omului. 

Povești din Ibănești

Povești de odinioară
Eugen Matei, fost secretar al comunei, își 
amintește cu nostalgie de vremea poveștilor 
din copilăria lui. Vorbeau tare rar bătrânii și 
depănau amintiri despre „bătaia ai’ dintâi”, în 
timp ce el, doar un băiețel, le asculta cuminte 
istorisirile. Serile, stătea lângă foc și asculta 
ce mai zic femeile venite de povești la bu-
nica lui, cum luau ele satul de sus în jos, de 
fiecare dată spunând: „Asta aici rămâne, aici 
rămâne între noi!” Asta era atunci distracția 
lui de copil: să stea lângă foc și să asculte ce 
povestesc ele. 
Imagini vesele ale jocurilor, mai ales cum își 
meștereau singuri tinerii schiuri din scân-

duri și porneau pe ele în jos de la Piatra Ti-
sieului, aduce în fața ochilor și te transpune 
în mijlocul cetelor gălăgioase de copii, Ionu’ 
lui Zarica Nonii (Ioan Chirteș), de la Pârâu 
Mare. „Le făceam din scândură și le îndoiam 
cu apă fiartă. Le puneam între două lemne și, 
cu o greutate, le țineam câteva zile și le îndo-
iam vârful, apoi le lustruiam cu șmirghel. Le 
prindeam cu niște piele, cu niște cuie și băgai 
numai piciorul”, povestește. „Pe atunci, oa-
menii se întâlneau, mergeau de povești și nu 
ardeam patru familii petrol, ci numai una. Se 
spuneau bancuri, povești, fiecare ce-i venea în 
gând și ce făcea. Se mergea pe rând la toți și se 
făcea economie”, își amintește el.
Plăcerea de a povesti, cu tot darul și farme-
cul istorisirii, s-a transmis și generațiilor 
care au urmat, așa cum s-a întâmplat și cu 
obiceiurile,  dragostea pentru cântecul po-
pular și costumul național. Respectul pentru 
tradiții, unitatea, solidaritatea, poveștile au 
rămas adânc înrădăcinate în sufletul întregii 
comunități, fac parte din identitatea ei și o 
ghidează în viața de zi cu zi.  

Oameni cu suflet mare

O trecere rapidă în revistă a proiectelor prin fonduri europene și guvernamenale, 
investițiile din bugetul propriu, lucrările în derulare și investiții viitoare ale administrației 
publice locale pentru locuitorii comunei Ibănești.
 - continuă lucrările (execuție efectivă) de extindere a canalizării și cele pentru reabilitarea 
Căminului Cultural din Ibănești, acestea fiind proiecte derulate prin fonduri guvernamentale 
și europene.
 - prin Administrația Fondului Pentru Mediu s-a obținut finanțare de un milion de lei pentru 
modernizarea sistemului de iluminat public, iar acum se derulează procedurile de licitație.
 - începe construirea unei noi capele mortuare, de data aceasta la Ibănești Pădure, din fonduri 
proprii (ca și cea din Ibănești Sat).
 - se vor realiza alei pietonale și șanțuri carosabile pentru siguranța circulației și a copiilor, la 
școlile din Ibănești Sat, Isticeu, și în zona Solomon din Ibănești Sat, unde sunt porțiuni înguste 
și periculoase pentru circulația pietonală. 
 - a fost depusă cerere de finanțare pentru extinderea canalizării, prin programul „Anghel Sa-
ligny”, un proiect care ar însemna practic dublarea lungimii rețelei. Proiectul pentru introduce-
rea gazului în comună rămâne de actualitate. 
 - în buget sunt cuprinse sume pentru întocmirea de studii de fezabilitate pentru proiecte de 
accesare de fonduri europene pentru reabilitarea unor clădiri publice, și întocmirea de PUZ-uri 
pentru zone turistice, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
 - programul de cadastrare sistematică a comunei este finalizat în proporție de 90% pe zona de 
intravilan și aproximativ 30% pentru extravilan. Prin acest program, în valoare de un milion 
de euro, finanțat prin fonduri europene, se realizează cadastrarea gratuită pentru toți locui-
torii comunei. La final, fiecare locuitor va primi un extras de carte funciară în mână cu toate 
proprietățile actualizate la zi.
 - pentru reabilitarea căminului din Ibănești Pădure, investiție din fonduri europene, s-a reali-
zat o actualizare a prețurilor (care au crescut mult în ultimul an), pentru a se găsi executanți. 
 - după o perioadă de blocaj, se lucrează susținut la trecerea drumurilor forestiere aflate în in-
travilan din administrarea Romsilva în administrarea comunei (Tireu, Pietroasa, Fătăciunița 
și Tisieu). Fiind vorba de un demers de peste cinci ani de zile, este nevoie de actualizarea și 
corelarea documentațiilor pentru a se putea promova hotărârile de guvern necesare.

Munca administrației locale
Primarul comunei Ibăneşti, Dan Vasile-Dumitru

Îndeletnicirile tradiționale rămân la 
loc de cinste

Deputatul Dumitrița Gliga, directorul 
Agenției pentru Protecția Mediului Mureş, 
Daniel Ștefănescu, Horea Soporan, fost 
senator, primarul comunei Ibăneşti, Dan 
Vasile-Dumitru, directorul Școlii Gimna-
ziale Ibăneşti, Ingrid Dan, împreună cu 
voluntarii din Ibăneşti 

Lucrări de reparații pe raza comunei
Daniel Gliga te invită la o pizza la 
„Amici per la pizza”

Primarul comunei Ibăneşti, alături de 
grupul „Ecou de Ibăneşti”

Acțiune de ecologizare desfăşurată 
împreună cu tinerii voluntari din 
Ibăneşti


