
Conducerea Primăriei municipiului Târnăveni a anunțat începerea implementării 
proiectului ,,Sustainable Energy Efficiency and Comfort significant increase in 
Târnăveni key public buildings”, în perioada 14 octombrie 2020 - 31 decembrie 
2023. Proiectul este finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, 
Liechtenstein și Norvegia, prin mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014-
2021, în cadrul ,,Programului de Energie din România”, conform Contractului 
de finanțare numărul 2020/515444, încheiat cu Innovation Norway în calitate 
de operator al programului.

Eco ambasadori în Mureș Vine Caravana AUR! Un singur punct la volei Stareț nou la Sighișoara
2 3 4

ev
en

im
en

t

sp
or

t

so
cia

l

6

www.zi-de-zi.ro a avut 212.833 de vizitatori unici în luna 
noiembrie 2020, conform SATI

www.zi-de-zi.ro a avut 745.900 de afișări în noiembrie 2020, conform 
auditării SATI (Studiul de Audiență și Trafic Internet)
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o parte din viaţa ta

MUREȘ

meteo
50C /-30C     Târgu-Mureș 
40C /-30C     Reghin
60C /-30C     Sighișoara
40C /-10C      Luduș
60C /-30C     Târnăveni

4 lei
preț 1 EUR = 4,8730 Lei

1 USD = 4,0112 Lei 
1 gr. AUR = 235,0708 Lei 

 www.zi-de-zi.ro

apare în judeţul Mureş
director fondator 
Aurelian GRAMA

www.zi-de-zi.ro    
înscris în BRAT 

și auditat SATI (Studiul de 
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În cursul dimineții de luni, 14 decembrie, profesorul Maksai Ioan Moise 
a trecut la cele veșnice la vârsta de 86 de ani. De numele domniei sale 
se leagă atât activitatea sportivă din municipiul Reghin, activitatea 
profesorală și nu în ultimul rând cea din administrația locală, cu două 
mandate de consilier în Consiliul Local Reghin. Maksai Ioan Moise s-a 
născut în data de 4 iulie 1934 la Ocna de Sus judeţul Harghita și a fost 
adoptat de Reghin după perioada petrecută în București (Institutul de 
Cultură Fizică București, Politehnica București, Clubul Ştiinţa București). 

Rămas bun, Maksai Moise!Proiect de 1,1 milioane de euro la 
Târnăveni
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Mureș, locul 7 în Topul Firmelor 

Dimineața, înainte de ora 8, când am plecat de acasă, nu îmi băusem cafeaua, nu prea aveam 
chef de vot și nu mi se părea aproape nimic simpatic. Eram un fel de fetița care l-au luat pe nu 
în brațe, aceea de își murdărea degetele cu cerneală într-un trecut când oamenii mai scriau 
cu stilouri. Mai scriem cei de ne plac inovațiile Herlitz an de an. Şi cam atât. Prima secție de 
votare la care am ajuns a fost cea de la Căminul Cultural din Sâncraiu de Mureș, habar nu 
am ce număr pentru că am uitat să mă uit, așa cum av Cu sprijinul Liceul de Artă din Târgu-
Mureș se va susține un concert cu muzică clasică în data de 14 noiembrie, între orele 18.00 
- 19.00, moment urmat de lansarea a 20 de baloane fosforescente încărcate cu heliu. eam 

 

Dimineața, înainte de ora 8, când am plecat de acasă, nu îmi băusem cafeaua, nu prea aveam 
chef de vot și nu mi se părea aproape nimic simpatic. Eram un fel de fetița care l-au luat pe nu 
în brațe, aceea de își murdărea degetele cu cerneală într-un trecut când oamenii mai scriau 
cu stilouri. Mai scriem cei de ne plac inovațiile Herlitz an de an. Şi cam atât. Prima secție de 
votare la care am ajuns a fost cea de la Căminul Cultural din Sâncraiu de Mureș, habar nu 
am ce număr pentru că am uitat să mă uit, așa cum av Cu sprijinul Liceul de Artă din Târgu-
Mureș se va susține un concert cu muzică clasică în data de 14 noiembrie, între orele 18.00 
- 19.00, moment urmat de lansarea a 20 de baloane fosforescente încărcate cu heliu. eam 

 

Andreea Ștefan, ”vocea” Prefecturii Sibiu

Andreea Ştefan este o tânără din orașul Târgu Mureș. După absolvirea liceului, a optat pentru două facultăți, 
specializările Comunicare și Marketing din cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, urmând a fi admisă 
la ambele. În prezent, lucrează în cadrul Instituției Prefectului din județul Sibiu, având funcția de purtător de 
cuvânt. Astfel, în următorul interviu, târgumureșeanca vorbește despre cele două facultăți absolvite și despre 
ceea ce presupune locul de muncă, în special în perioada epidemiologică actuală. pa
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6 social
15.12.2020

 Lichidatorul Distileriile Regun S.R.L. vinde 
următoarele grupuri de active, în bloc, prin 
licitaţie publică, în fiecare zi de vineri, ora 
11:00, în Tulcea:
1. imobil situat în Reghin, str. Salcâmilor, nr. 50/A, jud. 
Mureș, compus din teren intravilan și spații industriale și 
administrative – preț de pornire la licitație 1.368.015,73 lei;
2. imobil situat în Reghin, str. Iernuțeni, nr. 112, jud. 
Mureș, compus din teren intravilan și clădiri (hală îmbuteli-
ere, casă de caramidă, depozit) – preț de pornire la licitație 
288.392,40 lei;
3. mijloace fixe și parc auto – preț de pornire la licitație 
589.516,38 lei;
4. obiecte de inventar – preţ de pornire la licitație 
13.088,97 lei;
 Prețurile nu conțin T.V.A. Pentru participarea la licitație, 
ofertanţii vor depune documentele indicate în caietul de sar-
cini până în preziua licitaţiei, ora 11:00. Tel. 0730081956.

ROCADA SERV SRL angajează automacaragiu. 
CV-urile se depun la sediul societății din  

Sântana de Mureș, str. Principală nr. 612/A.  
Mai multe informații la nr. de telefon 0746535050

Contrabandă cu țigări
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean 
Mureș au transmis miercuri, 9 decembrie, prin 
intermediul unui comunicat de presă, faptul că 
la data de 8 decembrie polițiștii Serviciului de 
Investigare a Criminalității Economice Mureș, 
cu sprijinul polițiștilor din Harghita și Sibiu au 
efectuat 11 percheziții domiciliare la un bărbat 
bănuit de comiterea infracțiunii de contrabandă, 
7 dintre percheziții desfășurându-se în Mureș, 3 
în Harghita și una în Sibiu. ,,În urma activităților 
desfășurate, au fost ridicate aproape 8.000 de 
țigări netimbrate, mai multe telefoane mobile, 
înscrisuri si bani, susceptibili a proveni din 
săvârșirea infracțiunii. La aceeași dată, bărbatul în 
cauză a fost reținut pentru 24 ore”, se menționează 
în comunicat. Potrivit aceleiași surse, la data de 
9 decembrie s-a dispus față de bărbat măsura 
arestării preventive pentru 30 de zile, iar cercetările 
continuă sub supravegherea Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Sighișoara. În cadrul activității 
a participat și o echipă canină pentru detectarea 
tutunului din cadrul Centrului Chinologic Sibiu. (A.T.)

Hirschmann angajează
Reprezentanții Companiei Hirschmann Automotive 
TM au anunțat luni, 7 decembrie, faptul că se 
caută o persoană pentru postul de șef de secție 
în departamentul Producție pentru sediul din 
comuna Sânpaul. Printre cerințele necesare se 
numără un nivel mediu/ superior de studii tehnice, 
limba engleză la nivel conversațional, experiență în 
domeniul tehnic sau producție, sau într-o poziție 
de coordonare și organizare a unei echipe, iar un 
avantaj este constituit de cunoașterea programului 
SAP și experiență în domeniul asigurării calității 
în industria auto. Responsabilitățile acestui 
post includ coordonarea membrilor echipei 
de segment, înțelegerea cerințelor specifice 
clientului și specifice industriei, lucrând împreună 
cu membrii echipei segment pentru atingerea 
100% a satisfacției clientului, coordonarea 
necesității de instruire în cadrul departamentului 
și evaluarea și motivarea membrilor echipei 
departamentale. Beneficiile presupun transport 
gratuit, tichete de masă, bonus anual de 
performanță, tichete cadou de sărbători, bonus 
de fidelitate, al 13-lea salariu, card de sănătate 
și posibilități de dezvoltare profesională. (A.T.)

Știri

CONVOCATOR
(complectare a ordinii de zi)

 Consiliul de Administraţie al SC SOCOT SA Tg. Mureș cu 
sediul în Tg. Mureș, str. Libertății, nr. 115, jud. Mureș, înre-
gistrată la ORC sub nr J 26/306/1991, CIF RO 2522493, în 
conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 -Legea 31/1990 
actualizată și statutul societăţii, complectează ordinea de zi 
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor convocată pentru 
data de 29.12.2020 ora 10,  sau pentru data de 30.12.2020, la 
aceași oră, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima 
convocare, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 11.12.2020 care au 
dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, 
cu următorul punct:
4. Repartizarea profitului net.

Restul prevederilor cuprinse în convocatorul inițial rămân 
neschimbate.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE  ADMINISTRAŢIE
ING. POPA EUGEN TUDOR

Flash news Apele Române Mureș

• Specialiștii de la Sistemul de Gospodărire 
a Apelor Alba, SH Turda, FL Baia de Arieș, au 
finalizat zile acestea măsurile pentru stin-
gerea eroziunilor active a malurilor, apăru-
te în urma inundațiilor din lunile iunie-iulie 

2020, prin lucrări de apărare de mal din 
anrocament marea și asigurarea capacității 
de transport a albiei minore prin lucrări de 
reprofilare/decolmatare, pe cursul de apă 
Ocoliș, în localitatea cu același nume.
Prismul de anrocamente asigură stabilitatea al-
biei și a malului împotriva acțiunii de erodare a 
apei și a ghețurilor și preia afuierile maxime ale 
fundului albiei, punând în siguranță sectorul de 
mal avariat.
Lucrările au fost executate cu Excavatorul JSB 
JS160 și Buldozer KOMATSU D37, cumulând un 
volum de lucrări de 200 mc de anrocamente.
• La Administrația Bazinală de Apă Mureș 
lucrările continuă conform Programului 
Anual de Gospodărire a Apelor.
Specialiștii de la Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Alba, SH Turda, FL Baia de Arieș, au 
efectuat lucrări de Reprofilare și Decolmatare a 
Văii Ocoliș, la Ocolis, “Asigurarea capacității de 
transport a albiei minore a cursului de apă”, pe 
activitatea de întreţinere și intervenție în urma 
inundațiilor din iunie-iulie 2020. 

Lucrările au fost executate pe o lungime de 3 
km, cu Buldozere KOMATSU D37, cumulând un 
volum de lucrări de 2700 mc de material.
• Acumularea permanentă Ighiș a împlinit 
42 de ani! 
Proiectantul lucrărilor de la acumularea Ighiș a 
fost ICPGA București, proiectul fiind avizat de 
Consiliul Național al Apelor în anul 1972. Lucră-
rile au fost efectuate în perioada 1972-1978, 
intrarea în exploatare a avut loc la data de 27 
noiembrie 1978. 
Acumularea Ighiș are ca scop alimentarea cu 
apă a orașului Copșa Mică, a SC Sometra S.A. 
și atenuarea undelor de viitură prin acumularea 
unui volum de 1,12 mil. m3 între NNR și nivelul 
maxim de Exploatare. 
Administrația Bazinală de Apă Mureș prin Sis-
temul de Gospodărire a Apelor Mureș, Sistemul 
Hidrotehnic Ighiș se ocupă de exploatarea, ad-
ministrarea și realizarea de studii specifice.

Sursa: Apele Române Mureș

PIERDERE

MARILLIS SRL având CUI 24341374 si J26/1483/2008, 

pierdut Certificat Constatator de suspendare. 

Stareț nou la Sighișoara

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepi-
scop al Alba Iuliei, a fost prezent la Mănăs-
tirea „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” de la 
Sighișoara, cu prilejul alegerii și instalării 
noului stareț al așezământului. 

Îndemn către iubire, 
bunătate și discernământ

Potrivit www.reintregirea.ro, în zilele de 4 și 
5 decembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, 
Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent în mijlo-
cul obștii monahale a Mănăstirii „Sfântul Mare 

Mucenic Dimitrie” de la Sighișoara, cu prilejul 
alegerii și instalării noului stareț al așezămân-
tului, ca urmare a trecerii la cele veșnice a pă-
rintelui arhimandrit Ghelasie Țepeș.
În cursul zilei de vineri, 4 decembrie, ÎPS Irineu 
a participat la Dumnezeiasca Liturghie a Sfân-
tului Ioan Gură de Aur, oficiată de către părinții 
slujitori ai Mănăstirii. În continuare, după Sfânta 
Liturghie, Părintele Arhiepiscop Irineu a prezidat 
sinaxa monahală a obștii acestui așezământ, 
întrunită pentru alegerea noului stareț al Mă-
năstirii. În urma dorinței unanime exprimate de 
călugării mănăstirii, a fost ales stareț părintele 
protosinghel Emanuel Pleș.
Sâmbătă, 5 decembrie, începând cu ora 17.00, 
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a participat la 
slujba Vecerniei săvârșită în biserica Mănăs-
tirii „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”. La final, 
a avut loc hirotesia întru stareț și instalarea 
în această demnitate a părintelui protosinghel 
Emanuel Pleș. Cu acest prilej, ÎPS Irineu i-a 
oferit părintelui toiagul de stareț, obiect de cult 

care simbolizează autoritatea și responsabilita-
tea pe care o are de îndeplinit în cadrul obștii 
vetrei monahale.
„Părinte Emanuel, astăzi vi s-a încredințat slu-
jirea de stareț care presupune să aveți iubire 
și bunătate, răbdare și discernământ pentru a 
cârmui bine acest prestigios așezământ mona-
hal. În felul acesta, el va fi în continuare un cen-
tru de iradiere duhovnicească, un far luminos în 
întunericul răului care se extinde pe pământ ca 
un cancer înfiorător. Dacă obștea călugărilor va 
trăi pe placul lui Hristos, «Mirele divin», atunci 
numele Lui va fi proslăvit, iar duhul părintelui 
Ghelasie se va bucura. Pentru aceasta, eu Îl 
rog pe Sfântul Sava cel Sfințit să vă fie tuturor 
cald protector și duios mijlocitor înaintea Tro-
nului ceresc. Har, pace și binecuvântare de la 
Dumnezeu!”, a spus ÎPS Irineu, citat de www.
reintregirea.ro.

Alin ZAHARIE


