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Plăți cu cardul și online în instituțiile 
publice

Compania AQUASERV Târgu Mureş este nevoită 
ca, în perioada 12-13 aprilie 2022, să sisteze 
furnizarea apei potabile către 4 asociaţii de 
proprietari/locatari, cu restanţe către companie. 
Asociaţiile de proprietari vizate au datorii 

Vești bune pentru UAT Interviu cu Vasile Gliga Mesaje de Ziua Maghiarilor Succese noi la dans sportiv

Cea mai importantă competiție de Teqball din România, sportul cu cea mai rapidă 
dezvoltare la nivel mondial, la doar 5 ani de la apariție, vine la Târgu Mureș. Cei mai 
buni jucători de Teqball ai lumii vor fi prezenți la Târgu Mureș, pentru o competiție 
de cinci stele.
Sala Sporturilor va găzdui, în perioada 29 aprilie - 1 mai, cel mai important eveniment 
de Teqball organizat până acum în România, un adevărat show al sportului european.
Federația Internațională de Teqball (FITEQ), în parteneriat cu Federația Română 
de Teqball (FRTEQ), organizează etapa a II-a din circuitul European Teqball Tour, 
a doua competiție ca și valoare a premiilor în bani, după Teqball World Series.

European Teqball Tour, la Târgu Mureș

Ore de educație financiară
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www.zi-de-zi.ro a avut 184.032 de vizitatori unici în luna 
martie 2022, conform SATI

www.zi-de-zi.ro a avut 575.507 de afișări în luna martie 2022, 
conform auditării SATI (Studiul de Audiență și Trafic Internet)

Zi de Zi - continuă să apară în ediție print

Întâlnire specială a tinerilor

Proiectul inițiat de către deputații USR PLUS Viorel Băltărețu și Brian 
Cristian, care prevede obligativitatea instituțiilor publice de a oferi 
contribuabililor posibilitatea de a plăti taxe și impozite online, a fost 
adoptat de Parlament, a anunțat, recent, prin intermediul unei postări 
pe Facebook, Irina Sorescu-Vasile, președintele USR PLUS Mureș.
Potrivit informațiilor prezentate de către Irina Sorescu-Vasile, la 
nivelul județului Mureș ”doar 35 din cele 102 unități administrativ-
teritoriale sunt înrolate în platforma Ghiseul.ro”, iar din cele 3.186 
de primării de comune și orașe din țară ”sub 30% oferă posibilitatea 
de a plăti taxe și online.” 
Din punct de vedere tehnic, noul act normativ obligă instituțiile 
statului, locale și centrale, precum și furnizorii de servicii 
publice, să accepte plăți cu cardul și online. 



Proiect accelerat
Ministerul Energiei a publicat proiectul unei 
Ordonanțe de Urgență dedicată finalizării 
centralei pe gaze de la Iernut, informează 
www.economica.net. Potrivit sursei citate, 
Guvernul spune că, pe fondul opririi progra-
mate a unui reactor, dar și a interconectării 
sistemelor energetice ale Ucrainei și Mol-
dovei cu cel european, este posibilă apariția 
unui blackout, ale cărei efecte pot fi înlătu-
rate prin funcționarea unei capacități noi cu 
funcție de “black start”. „Nota de fundamen-
tare justifică urgența adoptării acestui act 
normativ prin oprirea programată, pentru 
doi ani, a Unității 1 de 700 MW de la Cer-
navodă, în 2027, în paralel cu situația nou-a-
părută odată cu sincronizarea sistemului 
energetic al Ucrainei la rețeaua europeană. 
Astfel, autorii vorbesc despre posibilitatea 
apariției unui blackout, situație care poate fi 
remediată de o capacitate nouă, cu funcție 
de “blackstart”, care să repornească SEN”, se 
mai precizează în articolul publicat pe pagi-
na web www.economica.net. (M.M.)

Harta păsărilor
Conducerea Aeroportului Internațional 
”Transilvania” Târgu Mureș a atribuit, în 
data de 2 martie 2022, societății Unitatea 
de Suport pentru integrare SRL Cluj Napo-
ca, un contract în valoare de 100.000 de lei, 
fără TVA, pentru servicii de cartografiere, 
respectiv întocmirea unei hărți pentru sta-
bilirea concentrației de păsări din vecină-
tatea aeroportului, informează www.licita-
tiaublica.ro. Potrivit caietului de sarcini al 
licitației, harta va conține concentrațiile de 
păsări ”cuprinzând specia, numărul de pă-
sări aproximat, coordonatele geografice ale 
ariei ocupate și perioada din an în care ocu-
pă respectiva arie.” Durata contractului va fi 
de 12 luni. (S.T.)
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ȘTIRI

Integrame despre mureșeni: Conduce CECCAR Mureș... cu multiple calificări                       de Alex TOTH

Liceele și colegiile din municipiul Târ-
gu-Mureș au găzduit întâlniri între 
elevi și reprezentanți ai instituţiilor fi-
nanciar-bancare. Acțiunea a vut loc în 
ziua de 11 aprilie. 
Inspectorul școlar general al Inspecto-
ratului Școlar Județean Mureș, prof. drd. 
Sabin-Gavril Pășcan, împreună cu Radu 
Moruțan, manager Grup Retail BCR, și 
elevii din clasele IX-XI din cadrul Cole-
giului Național „Unirea” din Târgu Mureș 
au analizat importanța gestionării corecte 
și eficiente a finanțelor în funcție de vâr-
stă. Întâlnirile pe teme financiare vor con-

tinua și în zilele următoare, în perioada 11 
- 15 aprilie 2022. 
11 aprilie a fost desemnată Ziua Educației 
financiare, potrivit unei legi promulgate 
luna trecută. Este primul an când vor fi 
introduse noțiuni de Educație financiară, 
chiar de la grădiniță. 
Potrivit unei note a Ministerului Educaţi-
ei, transmisă de Inspectoratul Școlar Ju-
dețean Mureș, în săptămâna 11 - 14 aprilie 
2022, profesorii pentru învăţământul pre-
şcolar, primar, gimnazial şi liceal vor or-
ganiza activităţi de educaţie financiară, pe 
care le vor integra în activităţile didactice 

corespunzătoare disciplinei predate.
La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ 
se va realiza o situaţie centralizatoare a 
acestor activităţi, avizată de către coordo-
natorul de proiecte şi programe educative 
şcolare şi extraşcolare şi aprobată de către 
director.

Amalia VASILESCU

Educație financiară în școli

Începând cu ziua de vineri, 15 aprilie, 
intră în vigoare prevederile Hotărârii 
nr. 15 /25 ianuarie 2022 a Consiliului 
Local Luduș cu privire la Regulamentul 
de organizare și funcționare a parcări-
lor publice cu plată aflate pe raza ora-
șului Luduș. 
Această reglementare a fost legiferată pe 
plan local de administrația publică loca-
lă ca urmare a creșterii în mod accelerat 
a numărului mijloacelor de transport din 
oraș și  a consecințelor care decurg din 
aceasta. Inițiativa de a stabili locuri de 
parcare cu plată a venit ca o încurajare a 
folosirii transportului public local de călă-
tori care oferă utilizatorilor autobuze mo-
derne și un orar de circulație convenabil, 
iar tariful stabilit de Consiliul Local este 
relativ accesibil. 
În prezent, cele șapte parcări cu plată din 
orașul Luduș sunt identificate cu marcaje 
de culoare albastră: Bulevardul 1 Decem-

brie 1918 (129 de locuri), Bulevardul 1 
Decembrie - la Primărie (11), strada Pie-
ței (33), strada Brândușei (19), strada Poli-
clinicii (29), strada Crinului (39) și strada 
Bradului (9). 
Prin aceeași hotărâre a Consiliului Lo-
cal au fost stabilite și tarifele: pentru 30 
de minute, cei care vor utiliza locurile de 
parcare vor plăti 1 leu, pentru 1 oră - 2 lei, 
pentru 2 ore - 4 lei iar pentru 1 zi - 10 lei. 
Prețul abonamentului pentru o lună a fost 
stabilit la 150 de lei, pentru 3 luni – 400 de 
lei, pentru 6 luni - 700 de lei, pentru un an 
- 1.000 de lei. Toate tarifele conțin și TVA.
Programul de funcționare a parcărilor cu 
plată oferă gratuitate sâmbăta, duminica 
și în sărbătorile legale, iar de luni până 
vineri, parcările cu plată funcționează 
între orele 8.00 - 17.00. Taxa de utilizare 
a acestor parcări se achită anticipat prin 
achiziționarea abonamentului; prin trans-
mitirea unui SMS de pe telefonul mobil; 

prin utilizarea aplicației de autotaxare 
de pe telefonul mobil. La articolul 25 din 
Regulament sunt prevăzute și sancțiunile 
pentru care amenda este cuprinsă între 
100 de lei și 2.000 de lei. 
Deci, atenție! Din 15 aprilie parcările cu 
plată din oraș, cele marcate cu culoarea 
albastră, trebuie plătite!

Ioan A. BORGOVAN

Parcări cu plată la Luduș



Cea mai importantă competiție de 
Teqball din România, sportul cu cea 
mai rapidă dezvoltare la nivel mondial, 
la doar 5 ani de la apariție, vine la Târgu 
Mureș. Cei mai buni jucători de Teqball 
ai lumii vor fi prezenți la Târgu Mureș, 
pentru o competiție de cinci stele.
Sala Sporturilor va găzdui, în perioada 29 
aprilie - 1 mai, cel mai important eveni-
ment de Teqball organizat până acum în 
România, un adevărat show al sportului 
european.
Federația Internațională de Teqball (FI-
TEQ), în parteneriat cu Federația Română 
de Teqball (FRTEQ), organizează etapa a 
II-a din circuitul European Teqball Tour, 
a doua competiție ca și valoare a premiilor 
în bani, după Teqball World Series.
”Sportivii de la probele de dublu masculin 
și dublu-mixt se vor întrece pentru premii 
în valoare totală de 30.000 de dolari. Până 
la această oră, la competiția de la Târgu 
Mureș și-au anunțat participarea, prin-
tre alții: Bogdan Marojevic/Nikola Mitro 
(Serbia - campionii mondiali la dublu), 
Banyik Csaba/Janicsek Zsanett (Unga-
ria - campionii mondiali la dublu mixt), 
liderul clasamentului mondial la simplu, 
maghiarul Blazsovics Adam, vicecampi-

onul mondial la simplu, francezul Julien 
Grondin, medaliatul cu bronz, polonezul 
Adrian Duszak, dar și cel mai bun jucător 
român al momentului, numărul 2 mondi-
al la simplu, Gyorgydeak Apor”, au infor-
mat organizatorii competiției.

Trei zile foarte intense
Lista finală de participanți va fi cunoscută 
în data de 19 aprilie, dată limită de înscrie-
re pe portalul Federației Internaționale.
”Pe lângă jucători de talie mondială, com-
petiția de la Târgu Mureș se va bucura 
de prezența invitaților oficiali, reprezen-
tând conducerea federației internaționale, 
ai Ministerului Sportului, Comitetului 
Olimpic Sportiv Român, oficialități loca-
le”, mai menționează sursa citată.
Programul competiției va fi următorul: vi-
neri, 29 aprilie - proba de dublu masculin 
(grupe și eliminatorii), sâmbătă, 30 apri-
lie - proba de dublu-mixt (grupe și elimi-
natorii) și duminică, 1 mai - semifinale și 
finale.”
Programul exact al competiției va fi stabi-
lit după efectuarea tragerii la sorți dar, mai 
mult ca sigur, în zilele de vineri și sâmbătă, 
meciurile vor începe dimineața la ora 9 și 
se vor încheia seara, iar duminică, 1 mai, 

dimineața sunt programate semifinalele, 
iar după-amiaza finalele.
Pe lângă turneul propriu-zis, competiția 
de la Târgu Mureș va fi un show total de 
lumini și sunet, cu demonstrații, premii 
pentru spectatori.
Accesul spectatorilor va fi liber, în toate 
zilele de concurs”, au mai informat organ-
ziatorii.

Sandu TUDOR

Întâlnire specială
Ministrul Resurselor Umane din Ungaria, 
Miklós Kásler, l-a nominalizat, în luna martie 
2022, la Premiul Nobel pentru Pace pe anul 
2022, pe călugărul franciscan Böjte Csaba 
din Deva, fondatorul Fundaţiei Sfântul Fran-
cisc din Deva, ONG care are în grijă câteva 
mii de copii răspândiţi în Ardeal. ”Am avut 
ocazia să îl felicit pe Böjte Csaba, nominali-
zat în acest an la Premiul Nobel pentru Pace. 
Obiectivele noastre se întâlnesc, deoarece 
și pentru mine, ca primar, este important 
sprijinul oferit tinerilor talentați. Activitatea 
lui Böjte Csaba, mai ales cea dusă pentru co-
piii defavorizați, este un exemplu de urmat 
și merită recunoaștere. Am oferit constant 
ajutorul tuturor obiectivelor pentru o viață 
comunitară bună precum și susținerii copii-
lor defavorizați”, a scris sâmbătă, 9 aprilie, pe 
pagina sa de Facebook, Soós Zoltán, prima-
rul municipiului Târgu Mureș, care a avut în 
aceeași zi o întâlnire cu apreciatul călugăr 
din Deva. (S.T.)

Ex primar decedat
Alexandru Petru Frătean, ex prefect al jude-
țului Mureș și fost președinte al PSD Mureș, 
a anunțat luni, 11 aprilie, pe pagina sa de Fa-
cebook, trecerea în Eternitate a lui Ioan Sîm-
pălean, fost primar al comunei Cristești. ”A 
trecut la cele veșnice cel care a fost Ioan Mol-
dovan, fost mulți ani primar meritoriu al co-
munei Cristești (Mureș) și prieten bun. Sunt 
alături de familia îndoliată căreia îi transmit 
sincere condoleanțe. Dumnezeu să te ierte și 
să te odihnească, prietene!”, a transmis Ale-
xandru Petru Frătean.
Redacția și administrația cotidianului Zi de 
Zi transmite sincere condoleanțe familiei 
îndoliate. (S.T.)

Felicitările lui Chirteș
Senatorul liberal Cristian Chirteș a salutat 
duminică, 10 aprilie, alegerea premierului 
Nicolae Ciucă în funcția de preşedinte al 
Partidului Național Liberal. ”Buna guverna-
re a Partidului Național Liberal trebuie să se 
bazeze pe o conducere puternică, o condu-
cere determinată care să susțină reformele 
pe care le așteaptă, pe bună dreptate, toți 
cețățenii României: Infrastructură, forţă de 
muncă, protejarea resurselor naturale, ne-
cesitatea digitalizării, educaţiei, cercetării, 
investiţiile în resursa umană, performanţă în 
sănătate şi crearea unui sistem predictibil de 
pensii, eficientizarea administraţiei publice. 
România are nevoie să depăşească cu bine 
toate crizele şi totodată este necesar să întă-
rim leadershipul politic şi acţiunea guverna-
mentală prin consolidarea doctrinară a Par-
tidului Național Liberal ca Partid al Dreptei 
pro-occidentale. Este nevoie de recuperarea 
decalajelor și de modernizare prin investiţii. 
Programele pe care le așteaptă primarii”, a 
scris senatorul Cristian Chirteș. (S.T.)

Abateri silvice
Polițiști din cadrul Serviciului de Ordine 
Publică - Biroul Protecţia Fondului Fores-
tier si Piscicol, împreună cu specialiști din 
cadrul Gărzii Forestiere Brașov, au organi-
zat în perioada 7 - 9 aprilie o acțiune pentru 
combaterea ilegalităților îndreptate îm-
potriva fondului forestier național privind 
tăierea, transportul, deținerea, prelucrarea 
și comercializarea materialelor lemnoase. 
”În urma activităților desfășurate,  au fost 
aplicate zece sanctiuni contravenționale în 
valoare de 47.500 de lei, pentru încălcări ale 
prevederilor Legii nr. 171/2010 și confiscat 
un volum de 209,78 de metri cubi material 
lemnos, diverse specii și sortimente în va-
loare de 34.600 de lei. De asemenea, a mai 
fost depistat 33,321 de metri cubi material 
lemnos diverse specii si sortimente în valoa-
re de 6.000 de lei, acesta fiind ridicat în ve-
derea confiscării”, a informat luni, 11 aprilie, 
Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție 
Județean Mureș. (S.T.)
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Plăți cu cardul și online în instituțiile publice
Proiectul inițiat de către deputații USR 
PLUS Viorel Băltărețu și Brian Cristian, 
care prevede obligativitatea instituți-
ilor publice de a oferi contribuabililor 
posibilitatea de a plăti taxe și impozite 
online, a fost adoptat de Parlament, a 
anunțat miercuri, 6 aprilie, prin inter-
mediul unei postări pe Facebook, Irina 
Sorescu-Vasile, președintele USR PLUS 
Mureș.

Statistici dezolante
Potrivit informațiilor prezentate de către 
Irina Sorescu-Vasile, la nivelul județului 
Mureș ”doar 35 din cele 102 unități ad-
ministrativ-teritoriale sunt înrolate în 
platforma Ghiseul.ro”, iar din cele 3.186 
de primării de comune și orașe din țară 
”sub 30% oferă posibilitatea de a plăti taxe 
și online.” 
”În luna noiembrie, toate primăriile din 
județul Mureș, ce nu erau înrolate la acea 
vreme în Ghiseul.ro, au fost contactate de 
către deputatul Viorel Băltărețu pentru a 
înțelege dificultățile întâmpinate sau ce a 
încetinit procesul de înrolare în platfor-
mă, astfel încât legea să fie promulgată în-
tr-o formă cât mai bună. Totodată, această 
lege mai prevede și ca toate ghișeele din 
țară să fie dotate cu POS-uri, pentru ca 

plata cu cardul să fie posibilă. Primarii au 
la dispoziție șase luni de la promulgare 
pentru a implementa această lege. Votul 
aproape unanim pentru această lege, este 
un exemplu bun despre cum ar trebui să 
voteze parlamentarii atunci când vine 
vorba de interesul cetățenilor”, a informat 
președintele USR-PLUS Mureș.
Din punct de vedere tehnic, noul act nor-
mativ obligă instituțiile statului, locale și 
centrale, precum și furnizorii de servicii 
publice, să accepte plăți cu cardul și on-
line. 
”Avantajele pentru cetățeni și pentru com-
panii sunt numeroase: află ușor ce taxele 
au de plătit; nu trebuie să se deplaseze la 
ghișeu; informațiile de pe platformă sunt 
disponibile 24/7; plătesc cu cardul prin-
tr-un simplu click. Obiectivul inițiatori-
lor este ca toate instituțiile publice să fie 
înscrise pe platformă. Astfel, cetățenii vor 
avea acces la toate taxele și impozitele de 
plătit, la orice administrație. În viitorul 
apropiat, se are în vedere și posibilitatea 
înrolării și plății cu cardul din străinătate, 
solicitată îndelung de românii din diaspo-
ra. Instituțiile publice au libertatea de a 
alege soluția tehnică, putând apela la plat-
forma ghiseul.ro, administrată de Autori-
tatea pentru Digitalizarea României, sau 
alte opțiuni, după modelul unor primării 

care oferă deja plata online prin interme-
diul propriului website”, a explicat, prin 
intermediul unui comunicat de presă, Vi-
orel Băltărețu, deputat USR PLUS de Cluj.
Totodată, deputatul Viorel Băltărețu a mai 
arătat că legea intitulată și ”Vreau să plă-
tesc taxe online” este ”despre digitalizare, 
debirocratizare, reforma administrativă”, 
precum și ”un pas înainte împotriva co-
rupției.” 
”Dar, mai mult decât orice, e o măsură 
simplă, dar cu efecte pozitive exponenția-
le. În plus, va eficientiza și colectarea taxe-
lor. În acest moment, România ocupă ulti-
mul loc între statele Uniunii Europene la 
capitolul servicii publice digitale, conform 
statisticilor Comisiei Europene. Din peste 
3.000 de UAT-uri la nivel național, peste 
2.000 încă nu au aceste servicii digitaliza-
te”, a conchis deputatul Viorel Băltărețu.

Alex TOTH

Vești bune pentru Universitatea de Arte
Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a 
fost prezent vineri, 8 aprilie, la Confe-
rința Națională a Rectorilor organiza-
tă de Universitatea Tehnică „Gheorghe 
Asachi” din Iaşi. În cadrul conferinței, 
Ministrul Educației a specificat că peri-
oada de studiu a facultăților din dome-
niul artelor spectacolului, se va mări de 
la 3 la 4 ani. 
Potrivit Agerpres, Ministrul a declarat că 
această decizie a fost luată în urma solici-
tării primite din partea consorţiului uni-
versităţilor de arte din ţară.
"Cred că la Iaşi a fost înfiinţată sau promo-
vată ideea unui consorţiu al universităţilor 
de arte, consorţiu care a solicitat extinde-
rea perioadei de studiu în domeniul arte-
lor spectacolului de la 3 la 4 ani, pe de o 
parte, din nevoia la alinierea la practici in-

ternaţionale, pe de altă parte, la nevoia la 
raportare la realităţi întrucât este un do-
meniu care necesită o perioadă mai lungă 
de formare", a spus Sorin Cîmpeanu.
Potrivit sursei citate, decizia ministrului 
ca fi unul dintre punctele menționate în-
tr-o Ordonanță de Urgență ce va fi publi-
cată în Monitorul Oficial în următoarele 
săptămâni.
"Ordonanţa de Urgenţă în mod normal 
are un traseu de câteva săptămâni până 
când se publică în Monitorul Oficial. Deci, 
va putea fi susţinută admiterea încă din 
această toamnă pentru o astfel de organi-
zare", a mai precizat Sorin Cîmpeanu.
Prof. univ. dr. Oana Leahu, decan al Facul-
tății de Arte în limba Română din cadrul 
Universității de Arte din Târgu Mureș, a 
declarat pentru cotidianul Zi de Zi faptul 

că această schimbare va fi de bun augur 
pentru studenți, în măsura în care prelun-
girea anilor de studiu permite aprofunda-
rea cunoștințelor.
„O măsură bună pentru studenți în primul 
rând pentru că ne va asigura o pregătire 
mai bună, având în vedere faptul că în 
continuare programul de master rămâne 
de doi ani. Practic vor fi șase ani de pregă-
tire universitară în domeniul artelor spec-
tacolului, nu cinci. Deocamdată suntem în 
așteptare, în momentul în care vom primi 
adresă de la Ministerul Educației, așa cum 
am primit și când am trecut la trei ani, o 
să ne conformăm”, a specificat prof. univ. 
dr. Oana Leahu.

Mălina MORARU



În cea de-a doua seară a Campionatului 
național de dans sportiv, președintele 
Federației Române de Dans Sportiv, tot 
el și vicepreședinte al federației inter-
naționale de profil, Vasile Gliga, ne-a 
oferit un scurt interviu. Acesta a vorbit 
despre noile reguli, dar și despre pregă-
tirea perechilor de dansatori din jude-
țul Mureș.

Reporter: Ce a determinat introduce-
rea în premieră a celor două noi reguli 
la campionatul național de dans spor-
tiv - schimbarea arbitrilor după fiecare 
rundă și schimbarea numerelor concu-
renților?
Vasile Gliga: Trebuie să știți că dansul 
sportiv e un sport și artă, nu e pe goluri, 
nu e pe puncte. Aici contează foarte mult 
și impresia generală, antrenamentele, sunt 
multe caracteristici care intră în arbitra-
re. Și atunci există o doză de subiectivism. 
De aceea, mai mult de 15 ani avem arbitri 
din altă țară, ca să încercăm să fim cât mai 
obiectivi. Nici așa nu reușim sută la sută, 
pentru că am ajuns cu nivelul dansului 
sportiv atât de sus încât țările vecine sau 
arbitrii care vin nu toți au performanța pe 
care o avem noi și atunci nu poate să fie 
chiar sută la sută obiectiv. Dar am reușit 
totuși în acești 16 ani de când conduc Fe-
derația română de dans sportiv să fim în 
top în ceea ce înseamnă activitatea arbi-
trajului. Tot timpul am încercat să schim-

băm modalitatea de arbitraj. Anul trecut 
am lăsat perechile de la Juniori II, Tineret 
și Adulți care au ajuns în finală să propună 
ei câte un arbitru. Dar tot au fost nemul-
țumiți. Anul acesta membri Biroului au 
propus doi sau trei arbitri, în total sunt 23 
de arbitri din diferite țări. Bineînțeles că 
trebuie să fie specializați și pe Standard, și 
pe Latino, să fie obiectivi la categoriile pe 
care le arbitrează. În plus, am luat această 
decizie pentru a schimba oarecum opinia 
publică, care a fost ușor influențată de 
anumite opinii că nu-s corecte rezultatele, 
deși de-a lungul celor 16 ani de când con-
duc federația campionii naționali au con-
firmat și pe plan internațional. 

Rep.: Aveți opinii după prima zi, cum a 
decurs?
V.G.: Se pare că lumea e mai încrezătoare. 
Cred că s-a reușit prin ideea că fiecare are 
șanse. Că fiecare concurent poate urca pe 
podium. Că altfel și din cauza unor antre-
nori care nu fac performanță, când sunt 
depășiți ei de dansatori spun că arbitrii 
sunt de vină. Dar acum nu mai pot să spu-
nă asta. 
Eu la întâlnirea cu arbitrii în prima zi le-a 
spus că îi rog să arbitreze ceea ce văd pe 
ring, nimic altceva, să fie cât se poate de 
obiectivi. Și ei sunt foarte încântați și sunt 
convins că vor transmite peste tot unde 
vor merge că ceea ce au văzut în România 
nu au văzut nicăieri - atâta obiectivitate în 

organizarea unui campionat național.

Rep.: Cum vedeți evoluția organizării 
campionatului în ultimii ani, precum și 
pregătirea sportivilor?
V.G.: Nu putem vorbi de o creștere, din 
moment ce ești în topul dansului mondial 
ideal ar fi să te poți menține. Participarea 
e mai numeroasă, totuși nivelul dansului e 
în creștere, dar eu aș porni de la faptul că 
conduc o federație - așa îmi place să zic - 
de oameni nebuni pentru dans. În nebunia 
lor reușesc să pregătească sute și mii de 
copii pentru dans sportiv. Datorită acestui 
lucru avem o concurență mare și sănătoa-
să. Au șanse oricine care muncește.

Rep.: Cum au fost ultimii doi ani pentru 
dansul sportiv în contextul pandemiei, 
a restricțiilor?
V.G.: Am reușit un campionat extraordi-
nar de fain în 2020 când a început pande-
mia; cu greu l-am făcut și în 2021, cu toate 
restricțiile care au fost - cu măști, fără pă-
rinți. Au încercat copiii să se pregătească 
cum au putut și pe unde au putut, dar dan-
sul nu a stat pe loc.

Rep.: Deoarece veniți din Mureș, cum 
vedeți pregătirea perechilor din județ?
V.G.: Eu am ajuns președinte de federație 
după ce au fost cele mai mari performanțe 
din Reghin. Clubul „Dansul viorilor” avea 
opt din zece campioni naționali la vremea 

când eu am ajuns președinte. Clubul nu a 
mai evoluat, că nu avea unde să facă mai 
mult, dar era important ca baza de selecție 
să ne fie la nivel național, nu într-un oraș, 
nu într-un județ. Potențialul oamenilor de 
afaceri, a părinților cu bani, sunt în orașe-
le mari și atunci am înțeles că dansul tre-
buie dezvoltat în toată țara. Și avem peste 
200 de cluburi care funcționează și în ora-
șe mari, și în orașe mici, unde vin zeci de 
mii de copii să se inițieze în dansul spor-
tiv. Și atunci baza de selecție e mai mare 
și așa putem face performanță la nivelul 
mondial.

A consemnat Ion SURDU 

Sala Polivalentă din Târgu Mureș a găz-
duit, în perioada 3-9 aprilie, cea de-a 
45-a ediție a turneului de box ”Centu-
ra de Aur Nicolae Linca”. Evenimentul 
a fost organizat de Federația Română 
de Box cu sprijinul Primăriei Munici-
piului Târgu Mureș și a unor sponsori 
generoși și s-a bucurat de participarea 
a numeroși sportivi din Austria, Belgia, 
Bulgaria, Spania, Georgia, Germania, 
Ungaria, Irlanda, Italia, Republica Mol-
dova, Ucraina, Uzbekistan și bineînțeles 
România.
Sâmbătă, 9 aprilie, în ziua a 5-a a turneu-
lui, a avut loc finala feminină și cea mas-
culină. În deschiderea meciurilor decisive, 
invitații, sportivii și susținătorii au fost 
întâmpinați cu două coregrafii folclorice 

susținute chiar în ringul de box de către 
trupele română și maghiară ale Ansam-
blului Artistic Profesionist „Mureșul” din 
Târgu Mureș.

Mesajul Ministrului 
Sportului
La eveniment au participat următorii ofi-
ciali: Vasile Câtea - președintele Federației 
Române de Box, Eduard Novak - ministrul 
Sportului, Dragoljub Radovic - supervizor 
competiție, Remus Bența - om de afaceri, 
sponsor al competiției, Colcea Carol - de-
putat, Francisc Vaștag - coordonatorul 
Academiei de Box din România, Dorel Si-
mion-  multiplu campion mondial și an-
trenorul coordonator al Lotului de Tine-

ret și Soós Zoltán - primarul municipiului 
Târgu Mureș.
„Vă mulțumesc pentru această posibi-
litate, onoare pentru mine de a mă afla 
astăzi aici, printre cei mai buni sportivi, 
foști boxeri români. Mi-aduc aminte când 
eram un copil, stăteam cu foarte mult en-
tuziasm și mă uitam la competițiile lor și 
îmi doresc în viitor acest sport să prindă 
aceleași rezultate și îmi doresc ca în 2028-
2032 boxul românesc să fie ceea ce a fost 
acum câțiva ani. Le doresc succes tuturor 
sportivilor care sunt aici”, a transmis Edu-
ard Novak.

Centură de aur pentru 
România
Senioarele românce au reușit să obțină 
rezultate foarte bune, ocupând podiumul 

după cum urmează: Lacramioara Perijoc 
categoria 54 kg - locul 1; Steluța Duță cate-
goria 48 kg - locul 2; Daniela Pita  catego-
ria 63 kg - locul 2; Alexandra Maria Petcu 
categoria 81 kg - locul 2; Eugenia Anghel 
categoria 50 kg - locul 3.
„Felicitări întregii echipe care a contribuit 
la aceste rezultate frumoase. Cu siguranța 
fetele antrenate de Adrian și Mihaela Lă-
cătuș, își vor depăși valoarea la următoa-
rele competiții. De asemenea dorim mult 
succes echipei feminine de tineret, care pe 
data de 10 aprilie va pleca la Campionatele 
Europene din Sofia (Bulgaria). Să urmați 
exemplul fetelor care au boxat la Centura 
de Aur, și să vă întoarceți acasă cu cele mai 
strălucitoare medalii”, au transmis repre-
zentanții Federației Române de  Box.

Mălina MORARU
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Regal de box la Târgu Mureș

Vasile Gliga, promotor al dansului sportiv



Aleșii locali ai municipiului Târgu 
Mureș sunt invitați să decidă, într-o 
ședință viitoare de lucru, cu privire la 
oportunitatea aprobării unui Regula-
ment pentru acordarea ”Plachetei Ono-
rifice” și a unui premiu financiar în va-
loare de 5.000 de lei net cetățenilor din 
”Orașul trandafirilor” care au împlinit 
vârsta de 100 de ani.
”Prin acest proiect, propunem ca anual să 
se omagieze toți seniorii târgumureșeni, la 
împlinirea vârstei onorabile de 100 de ani 
sau peste 100 de ani, prin înmânarea, cu 
caracter simbolic a recompensei de 5.000 
lei/persoană. Cu ocazia omagierii se vor 
înmâna din partea Municipiului Târgu 
Mureş, persoanelor sărbătorite, o „plache-
tă onorifică” a  cărei valoare estimată este 
de 100 de lei/persoană”, au menționat, în 
Referatul de aprobare aflat în dezbatere 

publică pe pagina web a Primăriei munici-
piului Târgu Mureș, www.tirgumures.ro, 
cei patru consilieri locali UDMR inițiatori 
ai proiectului: Szabó Péter, Szabó Árpád, 
Frunda Csenge și Portik Vilmos.
Potrivit acestora, sumele necesare vor fi 
alocate anual, din bugetul local al Muni-
cipiului Târgu Mureş.
”Prin această măsură propusă se recu-
noaște respectul și prețuirea față de seni-
orii Municipiului Târgu Mureș, ce repre-
zintă o categorie de populaţie vulnerabilă 
cu nevoi particulare, datorită limitărilor 
fiziologice şi fragilităţii caracteristice fe-
nomenului de îmbătrânire şi pentru ca 
persoana vârstnică să simtă solidaritatea 
comunităţii din care face parte. De preve-
derile prezentei hotărâri vor beneficia doar 
persoanele care au împlinit vârsta de 100 
de ani sau peste 100 de ani de viaţă, sunt 

domiciliate în Târgu Mureş, iar dovada 
apartenenţei la acest grup se va face prin 
identificarea în cadrul Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidenţă a Persoane-
lor Târgu Mureş, conform regulamentului 
care constituie anexă la prezenta hotărâ-
re”, au mai informat inițiatorii proiectului.

Alex TOTH
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Ateliere tematice
Ateliere tematice, emoții și bucuria Învie-
rii. Mureșenii sunt invitați joi, 14 aprilie, de 
la ora 17.30, la  atelierele de creație "Primă-
vară... Lumină... Înviere".  Acțiunea va avea 
loc la Biserica Ortodoxă "Adormirea Maicii 
Domnului" din cartierul Unirii, municipiul 
Târgu Mureș, unde se vor realiza obiecte 
decorative și artizanale. Tema urmărită este 
sărbătoarea Floriilor și marele praznic îm-
părătesc ce se apropie cu pași repezi - Învi-
erea Domnului. Participanții vor împărtăși 
emoția și bucuria învierii Celui ce a fost răs-
tignit pe cruce pentru mântuirea sufletelor 
noastre, dar și durerea și suferința patimilor 
Fiului lui Dumnezeu. Evenimentul este or-
ganizat de Arhiepiscopia Ortodoxă Română 
Alba Iulia, Departamentul pentru tineret și 
Biroul de cateheză, Structura de tineret pen-
tru județul Mureș în parteneriat cu Biserica 
Ortodoxă "Adormirea Maicii Domnului".
(A.V.)

Reținută pentru furt
Poliţiştii din Ungheni au reţinut pentru 24 
de ore o femeie, din localitate, bănuită de 
furt în formă continuată. ”În fapt, începând 
din toamna anului 2021 şi până în prezent, 
o femeie, de 45 de ani, din Ungheni, care ar 
fi desfăşurat activităţi menajere la domiciliul 
unei alte femeie, ar fi sustras de la aceasta, în 
repetate rânduri, mai multe sume de bani, 
cauzând un prejudiciu de aproximativ 6.000 
de lei. În urma probatoriului administrat , la 
data de 8 aprilie, faţă de cea bănuită de comi-
terea infracţiunii a fost dispusă măsura reţi-
nerii pentru 24 de ore. Cercetările sunt con-
tinuate sub supravegherea Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Târgu Mureş”, a informat 
luni, 11 aprilie, Biroul de presă al Inspectora-
tului de Poliție Județean Mureș. (S.T.)

ȘTIRIProiect special pentru seniori

O nouă campanie preventivă
Centrul Regional Târgu Mureș al Agen-
ției Naționale împotriva Traficului de 
Persoane și Centrul de Prevenire, Eva-
luare și Consiliere Antidrog Harghita, 
au reunit parteneri instituționali din 
județul Harghita într-o ședință de lucru 
comună. Sub sloganul ”Împreună aju-
tăm mai mult”, evenimentul a avut loc 
vineri, 8 aprilie, la Complexul Sportiv 
de la Izvorul Mureșului.
În cadrul întâlnirii s-a prezentat Campa-
nia Națională ” Informare și cooperare în 
lupta împotriva traficului de persoane”, 
lansată de Agenția Națională împotriva 
Traficului de Persoane. 
S-a vorbit despre abordarea temelor legate 
de efectele consumului de droguri licite și 
ilicite, cu prezentarea prevederilor legale 
din România,     luându-se în considerare 
limitările în ceea ce privește consumul de 

alcool și tutun, precum și interdicțiile le-
gate de drogurile de risc și mare risc. 
Au răspuns invitației  Instituția Prefectu-
lui - Județul Harghita, Inspectoratul Jude-
țean de Jandarmi Harghita, Inspectoratul 
Județean de Poliție Harghita, Direcția Ge-
nerală de Asistență Socială și Protecție a 
Copilului Harghita, Inspectoratul Școlar 
Județean Harghita și  Biroul pentru Imi-
grări al județului Harghita, sens în care 
vor fi discutate aspecte privind coopera-
rea la nivel județean între aceste struc-
turi, având în vedere valul de refugiați din 
Ucraina. Aceștia au nevoie de un întreg 
pachet de măsuri, una dintre ele vizând 
prevenirea și combaterea traficului de 
persoane, astfel că e necesară punerea la 
dispoziție a informațiilor care să ducă la 
evitarea posibilelor riscuri în ceea ce pri-
vește această infracțiune.

Mediere și ajutor
Refugiații ucrainieni pot apela la 112 
dacă realizează că sunt în pericol iminent 
(sau 119 pentru cazurile de abuz împo-
triva copiilor), precum și la Help Line 
0.800.800.678 pentru sesizarea cazurilor 
de trafic de persoane și sprijin acordat 
acestei categorii de persoane.     
      

Amalia VASILESCU

PUBLICITATE
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Întâlnirea tinerilor
Biserica ”Sfinții Arhangheli Mihail și 
Gavriil” din Parohia Ortodoxă Band, a 
găzduit joi, 7 aprilie, a doua întâlnire 
din acest an cu tinerii din protopopia-
tul Târgu Mureș. Acțiunea face par-
te din seria de manifestări  din cadrul 
„Anului omagial al rugăciunii în viața 
Bisericii și a creștinului” și al „Anului 
comemorativ al Sfinților isihaști Si-
meon Noul Teolog, Grigorie Palama și 
Paisie de la Neamț”. Evenimentul s-a 
desfășurat sub genericul „Rugăciunea 
în viața Bisericii și a tinerilor”, tema 
fiind prezentată de părintele Mihai 
Pocol, din parohia Berghia, invitat la 
această activitate. 
„Pornind de la Rugăciunea Domnească, a 
fost subliniată importanța rugăciunii ti-
nerilor, ca dialog cu Dumnezeu, ca mijloc 
de manifestare a dragostei în cadrul cul-

tului divin public, perspectivă a dezvoltă-
rii lor spiritual-armonioase. De asemenea, 
au fost prezentate cele trei feluri ale rugă-
ciunii: de cerere, de mulțumire și de laudă 
adusă lui Dumnezeu. La această activitate, 
elevii au fost însoțiți de doamna preotea-
să Claudia Crișan, profesoară de religie la 
Școala Gimnazială din localitate. Totoda-
tă, evenimentul s-a bucurat și de prezența 
părintelui Olimpiu Zăhan, protopop al 
protopopiatului Târgu Mureș, care, prin-
tr-o frumoasă pildă, i-a provocat pe tineri 
la un program de rugăciune mai riguros.  
În finalul întâlnirii, gazdele, prin părintele 
paroh Lucian Crișan, au mulțumit tuturor 
pentru prezență și le-au oferit tinerilor o 
agapă”, au precizat reprezentanții proto-
popiatului Târgu Mureș.

Alin ZAHARIE

Târg de cariere
Târgul de cariere „Față în față cu an-
gajatorii” va avea loc marți, 5 mai, în 
campusul din strada Nicolae Iorga nr. 
1 din Târgu Mureș, în intervalul orar 
10.00 - 16.00 și se adresează studenților 
și absolvenților UMFST ”George Emil 
Palade” din Târgu Mureș. 
”La evenimentul cu tradiție, bazat pe un 
concept complex, s-au înscris până în 
momentul de față peste 25 de companii 
cu standuri expoziționale, angajatori de 
top din domeniile medical, farmaceutic, 
inginerie, economic și informatic. Cadrul 
de interacțiune directă între studenți și 
ofertele actuale ale pieței muncii repre-
zentative domeniilor de studii vor fi susți-
nute de workshop-uri și evenimente de tip 

hackathon. Participanții vor putea obține 
informații cu privire la stagiile de practi-
că, internship-uri pe timpul verii şi bine-
înțeles, despre oportunităţile de angajare. 
Evenimentul este organizat de Societatea 
Antreprenorială Studențească (SAS) și 
Compartimentul de Relații cu Piața Mun-
cii (CRPM) din cadrul Universității de 
Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie 
„George Emil Palade” din Târgu Mureș, 
în parteneriat cu Asociația Studențească 
ESTIEM LG Târgu Mureș”, a informat 
Biroul de presă al UMFST ”George Emil 
Palade” din Târgu Mureș.

Sandu TUDOR 
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Anul 1970 a produs multe suferințe lo-
cuitorilor orașului Luduș prin revărsa-
rea catastrofală a râului Mureș în zilele 
de 13-15 mai, au urmat și inundațiile 
din 1973 și 1975, dar la cele din 1995 
și 1998, digurile de apărare construite 
între timp, au ținut apele Mureșului de-
parte de oameni și de bunurile lor. 
După pagubele materiale înregistrate de 
apele îndiguite a rămas și ceva  benefic 
pentru oraș și anume un luciu de apă stă-
tătoare cu o lungime de doi kilometri și o 
lățime de 50 de metri. Adică, un meandru 
pe care ludușenii l-au numit „Brațul mort 
al Mureșului”. Sălciile uriașe de pe ambele 
maluri, vegetația bogată și liniștea locului 
l-au recomandat încă de la început pen-
tru activități recreative de pescuit sau de 
plimbare. Neglijat o perioadă, acest „braț 
mort”a fost readus la viață de Primăria 
orașului care a executat mai multe lucrări 
prin care atractivitatea locului a crescut 
considerabil.

După amenajările făcute cu forțe proprii, 
în anul 2019 s-a organizat primul concurs 
de pescuit pentru copii și locul a primit în 
mod firesc un nume nou, „Lacul Primă-
riei” Luduș. Din nefericire, activitatea de 
pescuit a avut de suferit în ultimii doi ani, 
dar acum se pare că va reporni cu toate 
forțele. 
„În luna noiembrie 2021 am populat balta 
cu o tonă de caras și cu 900 de kilograme 
de crap și amur”, a afirmat Cornel Luca, 
șef Serviciu în Primăria orașului, care a 
mai precizat că „tarifele rămân neschim-
bate până la 1 mai, după care Consiliul 
Local va stabili noile tarife”. 
Despre perioada de prohibiție care a în-
ceput în ziua de 9 aprilie și se va încheia 
în ziua de 7 iunie, Cornel Luca spune că 
această măsură nu afectează activitatea de 
pescuit de pe „Lacul Primăriei” Luduș. 
„Ordinul de prohibiție publicat în Moni-
torul Oficial din ziua de 25 martie permi-
te pescuitul sportiv pe apele stătătoare, pe 

lacuri și și pe bălți amenajate, așa cum este 
cazul nostru. La Luduș se poate pescui și 
în perioada prohibiției în fiecare zi de la 
ora 6.00 - 20.00, dar și pe timpul nopții”, 
a precizat „atamanul” care răspunde de 
„Lacul Primăriei” Luduș. 

Ioan A. BORGOVAN

Voluntari Waldorf
A venit rândul micuților de la Școala Wal-
dorf să-și dovedească hărnicia. Mai mulți 
elevi ai școlii au participat, însoțiți de părin-
ții lor, la acțiunea de ajutorare a refugiaților 
din Ucraina cazați în Târgu Mureș, la Casa 
de Oaspeți a Primăriei și Hotel Tineret. Vo-
luntarii s-au înscris pe lista de bucătari și 
au preparat cina pentru cei aproximativ 70 
de refugiați, în mai multe zile. Sub sloganul 
”Educăm OAMENI. Voluntariatul se învață”, 
prima zi de acțiune a avut loc duminică, 10 
aprilie, când elevii clasei a VI-a, au pregătit 
salată Caesar cu piept de pui și salam de bis-
cuiți. Dacă doriți să vă alăturați campaniei, 
puteți sprijini cu donații materiale, ambalaje 
de unică folosință și tacâmuri, carne, legu-
me congelate, murături. Cei care doresc să 
doneze bani, o pot face în contul Asociației 
“facem”, RO59BACX0000001683242001 - 
Unicredit Bank. (A.V.)

Infracțiuni rutiere
Poliţiştii Secţiei 11 Poliţie Rurală Târnăveni 
au oprit în trafic duminică, 10 aprilie, pe DJ 
151B, între localităţile Bahnea - Gogan, un 
autoturism condus de un bărbat în vârstă 
de 36 de ani. Potrivit informațiilor furniza-
te de Biroul de presă al Inspectoratului de 
Poliție Județean Mureș, în urma testării cu 
aparatul etilotest bărbatului i-a reieşit o va-
loare de 1,34 mg/l alcool pur în aerul expi-
rat, fiind condus la unitatea spitalicească, în 
vederea recoltării probelor biologice, pentru 
stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. ”De 
asemenea, în urma verificărilor, s-a stabilit 
că acesta figurează cu dreptul de a conduce 
suspendat. Cercetările sunt continuate în 
vederea probării întregii activități infracți-
onale”, se menționează în comunicat. (S.T.)

ȘTIRI ”Fir întins”, pe „Lacul Primăriei” Luduș

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Premii de top 
Cursanții Școlii Populare de Arte din 
Târgu Mureș au înregistrat succese lă-
udabile. 238 de lucrări ale copiilor și 
tinerilor din 25 de instituții de învăță-
mânt din România s-au înscris la prima 
ediție a Concursului Național de Arte 
Plastice ,,Familia regală a României 
prin ochi de copil”.
Dovedind talent și dăruire, tinerii de la 
Școala Populară de Arte din Târgu Mureș 
au luat rezultate de top: premiul I - Enachi 
Francesca Alisa, 17 ani, Școala popula-
ră de arte Mureș, titlul lucrării: „Regele 
Mihai tânăr”, tehnica de lucru: desen în 
creion), profesor coordonator Călin Bo-
gătean; premiul I - Bartha Adriana, 49 de 

ani, Școala populară de arte Mureș din 
Târgu Mureș, titlul lucrării: „Regele Fer-
dinand”, tehnica de lucru: desen), profesor 
coordonator Gheorghe Pop, premiul II - 
Margit Orbán, 28 de ani, Școala populară 
de arte Mureș din Târgu Mureș, titlul lu-
crării: „Regele Mihai, tehnica de lucru: de-
sen), profesor coordonator Gheorghe Pop.
Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” din 
subordinea Consiliului Județean Alba, în 
parteneriat cu Liceul de Arte ,,Regina Ma-
ria” din Alba Iulia a desfășurat, în perioa-
da 21 februarie - 11 aprilie 2022, etapele 
de înregistrare și de evaluare ale lucrări-
lor înscrise la prima ediție a Concursului 
Național de Arte Plastice,,Familia regală 

a României prin ochi de copil”, concurs 
inițiat cu scopul promovării Centenarului 
Încoronării Regelui Ferdinand și a Reginei 
Maria la Alba Iulia.
Prima ediție a concursului s-a bucurat de 
un real succes, lucrări realizate în diferite 
tehnici de lucru: acuarelă, ulei, tempera, 
acril, desen - grafică, colaj - machete de 
afișe.

Amalia VASILESCU
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În a doua seară a Campionatului națio-
nal de dans sportiv au urcat pe podium 
trei perechi din județul Mureș la două 
categorii diferite de vârstă. Cele trei pe-
rechi au obținut câte o medalie de aur, 
argint și bronz, aurul fiind câștigat la 
cea mai așteptată categorie de dans - 
Adulți Latino.
Campionatul național de dans sportiv a 
avut loc în acest an la Timișoara pe 9 și 10 
aprilie. La competiție au participat 339 de 

perechi din toate județele țării, împărțite 
pe categorii de vârstă (copii, juniori, tine-
ret și adulți) și categorii de dans (standard 
și latino).
Amintim că în acest an organizarea cam-
pionatului național de dans sportiv a avut 
loc cu două noi reguli, introduse în premi-
eră. Astfel, fiecare rundă de calificare pen-
tru fiecare categorie de vârstă era jurizată 
de echipe diferite de arbitri. De asemenea, 
concurenții trebuiau să-și schimbe nume-

rele după fiecare rundă.

Mureșenii de pe podium, în 
cea de-a doua seară
Și cea de-a doua seară a Campionatului 
național de dans sportiv a adus mureșeni-
lor medalii la două dintre cele mai impor-
tante categorii de vârstă. Cu excepția pe-
rechii Arnold Nagy - Hannah Gombos de 
la clubul Dance Art (Târgu Mureș), care 
a ocupat locul 5 la categoria Open Stan-
dard 12-13 ani, toate celelalte perechi din 
județul Mureș care au ajuns în finale s-au 
clasat pe podium. 
Astfel, perechea Andrei Sasebeș și Iulia 
Ababei, de la clubul „Dansul Viorilor” din 
Reghin au devenit vicecampioni naționali 
la categoria Juniori II, 14-15 ani. Ei urmea-
ză să reprezinte România la campionatele 
mondiale din acest an.
Cea mai mare concurență și cea mai aș-
teptată finală a fost la Adulți Latino, unde 
două perechi de mureșeni au urcat pe po-
dium. Mai întâi Paul Adrian Moldovan 

- Cristina Maria Tatar de la clubul Spot-
light Dance Studio (Târgu Mureș) au pri-
mit medaliile de bronz, iar Imametdinov 
Timur - Diandra Aniela Illes de la clubul 
Dansul viorilor (Reghin) au obținut de la 
președintele Federației naționale de dans 
sportiv medaliile de aur. Prestația acestora 
a impresionat cel mai mult juriul compus 
din peste 20 de arbitri din diferite țări ale 
lumii.
Amintim că în prima seară a competiției 
categoria Adulți Standard a fost adjudeca-
tă la fel de o pereche din Reghin - Rareș 
Cojoc și Andreea Emilia Matei.

Ion SURDU

Medalii naționale pentru dansatorii mureșeni

PUBLICITATE PUBLICITATE

20%
REDUCERE  PENTRU  

OCHELARI  DE  SOARE !

 

20%

 

TÂRGU- MUREȘ 
P-ța Mărășești, nr. 21.

 0733 553 976 

MIERCUREA NIRAJULUI
Str. Pompierilor, nr. 1. 

0733 553 973 

TÂRGU-MUREȘ 
(Cart. Tudor)  

B-dul 1 Dec. 1918, nr. 126. 
 0755 088 379

REGHIN (CARDINAL) 
Str. Cardinal  Alexandru

Todea,  nr. 25/A 
0728 908 856

LUDUȘ 
Str. B-dul 1 Dec. 1918.nr. 7.

0735 786 853 
 

TÂRNĂVENI 
Str. Victoriei, nr. 21. 

0736 386 353
 

MEDIAȘ 
Str. Pompierilor nr. 4. 

0735 830 678 
 

REGHIN
B-dul Libertății 12/2 

0733 553 971 

SIGHIȘOARA
Str. Mihai Viteazu Nr. 40

0770 810 855
 

Hop depășit, urmează duelul final

În etapa a XIX-a a Ligii I de baschet 
masculin CSM Târgu Mureș a învins în 
deplasare formația Laguna București, 
scor 85-68 (23-24, 25-16, 20-16, 17-12). 
Pentru mureșeni partida cu ocupanta lo-

cului 3 în clasament a fost primul examen 
cu un grad de dificultate mai mare, după 
o lungă serie de jocuri în care s-au impus 
la scor. Gazdele aveau doar trei înfrângeri, 
toate în confruntările cu primele două cla-
sate și au oferit o replică bună, câștigând 
chiar primul sfert la diferență minimă, 
revenind de la -8 puncte. Echipa antreno-
rului George Trif a reușit să se desprindă 
din nou abia înaintea pauzei mari, dar di-
ferența a fost una fragilă, cu un maxim de 
11 și din nou 8 la intrarea la vestiare. Nici 
la reluare nu s-a reușit desprinderea deci-
sivă. CSM s-a menținut permanent la con-

ducere, dar bucureștenii s-au apropiat la 
un moment dat până la 5 puncte. Emoțiile 
s-au risipit abia în a doua jumătate a ulti-
mului act, când mureșenii s-au distanțat 
în ultimul minut până la 20 puncte, înche-
ind jocul fără probleme.

Urmează asaltul final
Înaintea ultimelor trei etape ale sezonu-
lui regulat CSM se menține la un punct în 
spatele formației CSU Știința București, 
singura în fața căreia au cedat în ediția 
actuală, 66-73 în tur. Partida revanșă, 

cea care va stabili ierarhia finală în prima 
fază a Ligii I va avea loc la Târgu Mureș 
sâmbătă, 16 aprilie. După această partidă 
CSM va mai întâlni Universitatea Cluj și 
Agronomia București, ambele în deplasa-
re, după care va avea loc turneul play-off.
În jocul cu Laguna pentru mureșeni Go-
ran Martinic a înscris 30 puncte (5x3),  
Kenneth Craig Ross 24 (3x3), Vladislav 
Solopa 11, Vlad Nistor 5 (1x3), Alin Borșa 
5, Sánta Szabolcs 4, Szilveszter Botond 4, 
Kiss Rolánd 2. A mai jucat Andrei Mure-
şan. 

Mihai VEREȘ
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ROCADA SERV SRL angajează 
automacaragiu. CV-urile se depun la sediul 

societății din Sântana de Mureș, str. Principală 
nr. 612/A.  

Se caută inspectori
Primăria municipiului Târgu Mureș organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea 
următoarelor funcţii publice de execuție 
cu durata normală a timpului de muncă: o 
funcție de execuție de inspector clasa I, grad 
profesional principal - Compartimentul in-
vestiții construcții civile din cadrul Direcției 
tehnice și o funcție de execuție de inspector 
clasa I, grad profesional asistent - Compar-
timentul de investiții construcții drumuri și 
străzi din cadrul Direcției tehnice. Potrivit 
paginii web a instituției, www.tirgumures.
ro, concursul va avea loc la sediul din Târ-
gu Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, în data de 
6 mai 2022, de ora 10.00 (proba scrisă), iar 
interviul se susţine în termen de maxim 5 
zile lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise. ”Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune, în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului pe pagina de internet a 
instituției și pe site-ul Agenției Naționale a 
Funcționarilor publici, în perioada 5 aprilie 
2022 - 26 aprilie 2022 inclusiv, şi vor conţine 
documentele prevăzute la articolul 49 ali-
neatul 1, din Hotărârea Guvernului Români-
ei nr. 611/2008, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare”, se arată în comu-
nicat. Informații suplimentare pot fi obținu-
te la sediu, camera 85, telefon 0265-268.330, 
interior 110, e-mail resurse@tirgumures.ro, 
persoană de contact Cornelia Șerbu, inspec-
tor. (S.T.)

ȘTIRI

PIERDERE

Pierdut Aviz de Funcționare nr. 9440 din 
07.05.2013 emis pe numele societății Conex 
Distribution SA, cu sediul social în Iași, Calea 
Chișinăului, nr. 32, Județul Iași, înregistrată la 
Registrul Comerțului sub nr. J22/2394/2003, CUI 

16019310,  eliberat de Primăria Mun. Târgu 
Mureș. Se declară nul.

Un nou proiect imobiliar în Târgu Mureș!
Aleșii locali ai municipiului Târgu 
Mureș sunt invitați să dezbată și să de-
cidă, într-o ședință viitoare de lucru, 
cu privire la oportunitatea aprobării 
documentaţiei de urbanism ”Plan Ur-
banistic Zonal - lotizare teren și stabi-
lire reglementări urbanistice pentru 
construire case de locuit cuplate P + E 
și dotări aferente”, cu regulamentul lo-
cal de urbanism aferent, pentru imobi-
lul cu suprafaţa totală de teren de 1.605 
de metri pătrați situat în intravilanul 
municipiului Târgu Mureș, în cartierul 
Unirii, pe strada Constantin Hagi Sto-
ian fără număr, identificat ca fiind cel 
notat în cartea funciară nr. 135067 Târ-
gu Mureș, număr cadastral 135067.
Investiția aparține societății Royal Mo-

dern Building SRL Târgu Mureș, proiec-
tul a fost întocmit de către SC Bas Studio 
Concept SRL - arhitect urbanist Sergiu 
Adrian Borșa, iar documentația aferentă 
proiectului de hotărâre a fost publicată în 
dezbatere publică pe pagina web a Primă-
riei municipiului Târgu Mureș, www.tir-
gumures.ro.
Potrivit expunerii de motive, autorități-
le locale au emis certficatul de urbanism 
nr. 978/2020 pentru elaborarea unui Plan 
Urbanistic Zonal în scopul lotizării parce-
lei cu suprafața de teren de 1.605 de metri 
pătrați, ”pentru stabilirea reglementărilor 
necesare construirii de locuințe unifami-
liale P + 1 în regim cuplat.”
Conform portalului www.listafirme.ro, 
SC Royal Modern Building SRL Târgu 

Mureș s-a înființat în data de 1 august 
2019, are ca obiect de activitate ”Lucrări 
de construcții a clădirilor rezidențiale și 
nerezidențiale” și are doi asociați: Claudiu 
Biro (50%) și Mihai Ioan Mircea (50%).

Alex TOTH

COMUNICAT DE PRESĂ

Informăm utilizatorii piețelor din municipiul 
Târgu Mureș despre faptul că în perioada Sărbătorilor 
Pascale, piețele vor fi deschise, inclusiv Piața de 
Vechituri.

 
Vă dorim Sărbători Fericite!

Conducerea societății

ANUNȚ

Jeszenszky Zoltán Attila, titular al investiției 
„Construire casă de vacanță în regim de 
înălțime P+M, împrejmuire teren la drum acces, 
branșamente la utilități“, anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureş: 
fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului 
în cadrul procedurii de evaluareprin elaborarea unui 
studiu de impact, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului    asupra    mediului,     pentru    proiectul
„Construire casă de vacanță în regim de
înălțime P+M, împrejmuire teren la drum acces, 
branșamente la utilități“, propus a fi amplasat în 
comuna Lunca Bradului, sat. Lunca Bradului, fără 
nr., jud. Mureș
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la sediul APM 
Mureș, din Tg. Mureș, str. Podeni, nr. 10 în zilele de: 
luni între orele 9.00 – 15.00 și marți – vineri între 
orele 9.00 – 12.00, precum și la următoarea adresă de 
internet: http://apmms.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în 
termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe 
pagina de internet a APM Mureș.

CONVOCATOR

Asociația ”Salvați Copiii” Târgu Mureș, 
convoacă membrii și simpatizanții la Adunarea 
Generală, care va avea loc în data de 14 aprilie 
2022, ora 15.00, la sediul asociației din strada 
Budai Nagy Antal, nr.24A, Târgu Mureș.

Ordinea de zi:

- Raportul asociației privind activitățile pe anul 
2021;
- Programul activităților din anul 2022;
- Probleme organizatorice.

Vă așteptăm cu drag!

Dr. Meda-Petronela Neagoe, președinte.

Mega-tranzacție imobiliară în Ungheni
Primăria oraşului Ungheni vinde prin 
licitaţie publică deschisă un teren din 
domeniul privat al oraşului Ungheni în 
suprafaţă de 125.083 de metri pătrați, 
situat în intravilanul oraşului Ungheni, 
înscris în Cartea Funciară nr. 55964/
Ungheni, sub numărul cadastral 55964, 
informează www.licitatiapublica.ro.
”Vânzarea se face conform articolului 363 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
57/2019, și conform Hotărârii Consiliu-
lui Local Ungheni nr. 11 din 23 martie 
2022. Documentatia de atribuire se pune 
la dispoziţia persoanelor interesate de la 
Registratura Primăriei orașului Ungheni. 
Ședința publică de deschidere a oferte-
lor va avea loc la data de 28 aprilie 2022, 
orele 10.00, la sediul Primăriei orașului 
Ungheni. Ofertele se pot depune la Re-
gistratura Primăriei orașului Ungheni 

până la data de 28 aprilie 2022, orele 9.00. 
Eventualele contestații se depun la sediul 
Primăriei orașului Ungheni în termen de 
48 de ore de la închiderea licitației. Alte 
informaţii se poate obține de la sediul Pri-
măriei oraşului Ungheni”, menționează 
sursa citată.
Totodată, Primăria orașului Ungheni vin-
de prin licitaţie publică deschisă un teren 
din domeniul privat al oraşului Ungheni 
în suprafaţă de 40.259 de metri pătrați, 
situat în intravilanul oraşului Ungheni, 
înscris în Cartea Funciară nr. 55965/Un-
gheni, sub numărul cadastral 55965.
”Vânzarea se face conform articolului 363 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
57/2019 și conform Hotărârii Consiliu-
lui Local Ungheni nr. 12 din 23 martie 
2022. Documentația de atribuire se pune 
la dispoziţia persoanelor interesate de la 

Registratura Primăriei orașului Ungheni. 
Ședința publica de deschidere a oferte-
lor va avea loc la data de 29 aprilie 2022, 
orele 10.00, la sediul Primăriei orașului 
Ungheni. Ofertele se pot depune la Re-
gistratura Primăriei orașului Ungheni 
până la data de 29 aprilie 2022, orele 9.00. 
Eventualele contestații se depun la sediul 
Primăriei orașului Ungheni în termen de 
48 de ore de la închiderea licitației”, se mai 
menționează pe pagina web www.licitati-
apublica.ro.

Alex TOTH



CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al SC SOCOT SA Tg. Mureş cu sediul în Tg. Mureş, str. Libertății, nr. 115, jud. Mureş, înregistrată la ORC sub nr.
J 26/306/1991, CIF RO 2522493, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 actualizată şi statutul societăţii, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară si Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 12.05.2022 ora 10,  respectiv 10,30 sau pentru data de 13.05.2022, la aceleaşi ore, în cazul 
neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 
20.04.2022, care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunărilor generale , cu următoarea ordine de zi:
În şedinţa ordinară:
1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale ale societății SOCOT SA, întocmite pentru anul financiar 2021;
2. Analiza și aprobarea raportului administratorilor asupra bilanţului contabil, contului de profit şi pierdere, repartizarea profitului net și descărcarea de ges-
tiune a membrilor consiliului de administraţie aferent anului 2021.
3. Analiza și aprobarea Raportului auditorului financiar asupra bilanţului şi a contului de profit şi pierdere aferent exercitiului 2021.
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli (BVC) pentru anul 2022.
5. Stabilirea plafonului pentru care Consiliul de administratie poate gaja patrimoniul Societății pentru obținerea de orice fel de produse/servicii bancare nece-
sare activității Societății pe anii 2022-2028.
6. Alegerea componentei Consiliului de administrație pe o perioadă de 4 ani; lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și cali-
ficarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății, putând fi consultată și com-
pletată de aceștia. 
7. Prezentarea și aprobarea propunerii de prelungire a termenului contractului auditorului financiar, în persoana firmei SC EVALEX SA Tg.-Mureș, pe o peri-
oadă de una an.
8. Fixarea indemnizaţiei administratorilor şi a auditorului pentru anul 2022-2023 .
9. Informarea acționarilor cu privire la achiziționarea unui pachet de acțiuni, direct (ca urmare a unei majorări de capital) sau prin intermeiul SSIF Goldring 
SA Târgu Mureș, de maxim 30% din capitalul social al societății emitente, acțiuni emise de SC ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA SA cu sediul 
în str. Ion Arion nr. 62, loc. Alba Iulia, jud. Alba; Mandatarea Consiliului de administrație cu drept de subdelegare / substituire, pentru semnarea actelor ne-
cesare îndeplinirii hotărârii adoptate.
10. Mandatarea unei persoane să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârile AGOA ce vor fi adoptate. Mandatarea unei persoane să în-
deplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârilor AGOA ce vor fi adoptate la Oficiul Registrului Comerţului şi publicarea acestora în Monitorul 
Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.
În şedinţa extraordinară:
1. Aprobarea gajării sau ipotecării unor active imobiliare/creante  ale societăţii în vederea obţinerii: liniilor de credit, creditelor de investiții, plafon multiopti-
on, scrisori de garanție bancară de bună execuție, scrisori de garanție bancară de participare la licitație, scrisori de garanție bancară de buna plată, precum și 
orice alt produs/serviciu bancar necesar desfășurării activității societății  aferent anilor 2021 -2028. 
2. Modificarea Art. 5.8. Alin 2 din actul constitutiv, “Componența nominală și funcțiile deținute în actualul Consiliu de administrație” în conformitate cu 
Hotărârea Adunării Generale Ordinare. 
3. Modificarea Art. 2.7 din actul constitutiv, dupa cum urmează:
“În derularea activităţii societatea își va putea investi orice bunuri disponibile în proprietăţi sau valori personale, va putea face investiţii de capital, plasamente 
la bănci, la fonduri de investiţii, precum si pe piaţa valorilor mobiliare. Societatea va putea sa acţioneze ca un garant, pentru sine sau terţi, punând în acest 
scop în garanţie (ipoteca, gaj, altele similare) bunurile sale, imobilizări corporale, necorporale, mijloace fixe sau obiecte de inventar, după cum activitatea o va 
cere, cu aprobarea prealabil a Consiliului de Administrație (excepție făcând garanțiile constituite pentru procedurile de achiziții publice, în situațiile în care 
societatea este lider de asociere). Se va proceda în aceste cazuri în conformitate cu cerinţele legii și ale actului constitutiv. 
4. Aprobarea actului constitutiv actualizat al SC SOCOT SA Tg Mureş.
5. Mandatarea unei persoane să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii a Hotărârilor AGEA ce vor fi adoptate.Mandatarea unei persoane să în-
deplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârilor AGEA ce vor fi adoptate la Oficiul Registrului Comerţului şi publicarea acestora în Monitorul 
Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Aspecte procedurale
La adunarea generală vor putea participa şi vota toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Actionarilor la data de referinta 20.04.2022. Persoanele fizice care dețin 
acțiuni în comun, în calitate de moştenitori (dobândite prin Certificat de moştenitor), vor fi considerate reprezentate deplin de oricare dintre coproprietari. 
Acţionarii vor participa la adunarea generală personal, prin reprezentanţii legali sau prin reprezentanţi mandataţi prin procură specială, încheiată sub semnă-
tură privată.
Procurile speciale/generale vor fi comunicate la sediul societății sau la adresa aga@socot.ro  cu respectarea normelor legale privind semnătura electronică 
extinsa, astfel încât să fie primite de Societate până cel târziu cu 48 de ore înainte de adunare. Procurile nedepuse în termen sau în altă modalitate decât cea 
descrisă prin prezentul convocator nu vor fi luate în considerare. În acelaşi termen, buletinele de vot prin corespondență, completate şi semnate de acţionari, se 
vor depune la sediul societăţii, personal sau prin poștă/curier (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului/
acţionarului; se va anexa copie conforma cu originalul după CI) sau la adresa aga@socot.ro.
Informații suplimentare și materiale informative: Informațiile și documentele referitoare la punctele incluse în ordinea de zi, documente supuse dezbaterii, 
formularele de împuternicire specială precum și formularele de vot, proiectele de hotărârii, se pot obține prin transmiterea unei solicitări scrise de la sediul 
societății, prin e-mail la adresa aga@socot.ro sau de pe site-ul societății www.socot.ro, începand cu data publicării in Monitorul Oficial, în baza documentelor 
doveditoare ale calității de acționar.
Acționarii au dreptul de a adresa întrebari și propuneri cu privire la ordinea de zi. Întrebarile/Propunerile acționarilor privind completarea ordinii de zi și pro-
iecte de hotărâri vor respecta dispozițiile cuprinse în Actul constitutiv și Legea 31/1990 republicată, cu modificările la zi. Pentru exercitarea acestor drepturi 
acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea adresată Societății, la adresa aga@socot.ro , cu mențiunea scrisă „Propuneri de noi puncte pe ordinea de 
zi pentru AGA”.
În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 în rândul populației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare 
la data prezentei,  recomandăm participarea la AGA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGA prin utilizarea votului prin co-
respondență şi recomandăm accesarea și transmiterea documentelor aferente AGA prin mijloace de comunicare electronice, a transmiterii acestora în copie 
fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura societății. 

Presedintele Consiliului de Administratie
dl. Popa Eugen Tudor
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Apelul liderului 
Bisericii Ortodoxe Ruse
Liderul Bisericii Ortodoxe din Rusia a cerut 
populaţiei să se alăture autorităţilor, în timp 
ce Moscova îşi continuă intervenţia militară 
în Ucraina.
Patriarhul Kirill a făcut anterior declaraţii în 
care a apărat acţiunile Moscovei în Ucraina. 
El vede războiul ca pe un bastion împotriva 
unei culturi liberale occidentale pe care o 
consideră decadentă.
''Domnul să ne ajute să ne unim în aceste 
vremuri dificile pentru patria noastră, inclu-
siv în jurul autorităţilor'', a declarat Kirill, în 
vârstă de 75 de ani, într-o predică ţinută la 
Moscova, potrivit agenţiei de presă Interfax.
''Autorităţile să fie pline de responsabilitate 
faţă de poporul lor, de smerenie şi dorinţa de 
a-l sluji chiar cu preţul vieţii", a adăugat patri-
arhul, un apropiat al preşedintelui Vladimir 
Putin.
Sprijinul patriarhului pentru campania mi-
litară a Rusiei, în care au fost ucişi mii de 
soldaţi şi civili ucraineni, a provocat furia 
unor membri ai Bisericii Ortodoxe din ţară, 
precum şi a bisericilor din străinătate legate 
de Patriarhia Moscovei.
El a declarat că, odată ce populaţia se va uni 
în jurul autorităţilor, ''va exista o solidaritate 
reală şi capacitatea de a respinge duşmanii 
atât externi, cât şi interni...''. (E.T.)

ȘTIRI EXTERNE
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''Sonic the Hedgehog 2'', pe prima 
poziţie a box-office-ului nord-
american
Noile aventuri ale 
ariciului albastru 
Sonic, ''Sonic the 
Hedgehog 2'', in-
tră pe primul loc 
în box-office-ul 
n o r d - a m e r i c a n 
după weekend, po-
trivit cifrelor pro-
vizorii publicate de 
compania de spe-
cialitate Exhibitor 
Relations, informea-
ză AFP. În această comedie live-action bazată pe seria de jocuri 
video-blockbuster cu acelaşi nume create de Sega, Jim Carrey îşi 
reia rolul maleficului şi mustăciosului Dr. Robotnik, care vrea - pur 
şi simplu - să distrugă omenirea, dacă Sonic nu îl opreşte. În acest 
weekend de lansare, lungmetrajul de animaţie a obţinut încasări de 
71 de milioane de dolari în SUA şi Canada.
"Este un debut excepţional", a comentat David A. Gross de la Fran-
chise Entertainment Research, o companie specializată în analiza 
industriei cinematografice.
Pe locul al doilea, părăsind fruntea clasamentului, regăsim bloc-
kbuster-ul "Morbius", un alt film cu supereroi din universul Mar-
vel, cu încasări care depăşesc cu puţin peste 10 milioane de dolari. 
(V.P.)

Regina Elisabeta a II-a, "epuizată" 
după COVID-19
Regina Elisabeta a 
II-a a Marii Britanii 
s-a simţit "epuizată" 
după ce s-a îmbol-
năvit de COVID-19 
în februarie, a dez-
văluit suverana în 
vârstă de 96 de ani 
în cursul unei vide-
oconferinţe în care 
a vorbit cu îngrijitori 
britanici mobilizaţi 
în timpul pandemi-
ei, notează AFP.
Elisabeta a II-a a fost testată pozitiv la COVID-19 în februarie şi a prezen-
tat, potrivit Palatului Buckingham, "simptome uşoare".
Virusul te face "foarte obosit şi epuizat, nu-i aşa?", a spus ea, vorbind cu 
Asef Hussain, un fost pacient bolnav de COVID-19, cu ocazia inaugurării 
virtuale a unei unităţi de îngrijire care îi poartă numele la Royal London 
Hospital din capitala Marii Britanii.
Deja înainte de a se îmbolnăvi de COVID-19, regina şi-a relaxat consi-
derabil agenda după o noapte de spitalizare în octombrie, a cărei natură 
nu a fost niciodată dezvăluită. Ea s-a retras de la începutul pandemiei la 
Castelul Windsor, la aproximativ patruzeci de kilometri de Londra, iar în 
prezent are probleme să se deplaseze.
În urmă cu două săptămâni, ea a participat la o ceremonie religioasă în 
memoria soţului ei, prinţul Philip, care a murit anul trecut, marcând ma-
rea sa revenire în faţa supuşilor săi după luni de absenţă. (V.P.)

Ozzy Osbourne a ''terminat noul 
album''
Rockerul Ozzy Os-
bourne a anunţat 
că a "terminat noul 
album" şi a predat 
materialul casei de 
discuri Epic Recor-
ds deţinută de Sony 
Music Entertain-
ment, relatează si-
te-ul contactmusic.
com.
Fostul solist al le-
gendarei formaţii 
britanice de heavy metal Black Sabbath a anunţat că este "foarte 
fericit" că a "livrat" noul său album casei de discuri. Muzicianul a 
promis că va oferi mai multe informaţii în viitorul apropiat.
"Sunt atât de fericit să anunţ pe toată lumea că mi-am terminat 
noul album săptămâna aceasta şi l-am livrat casei mele de discuri 
EpicRecords. Vă voi împărtăşi toate informaţiile despre album şi 
despre viitoarea sa lansare în următoarele săptămâni", a transmis 
muzicianul în vârstă de 73 de ani a scris pe contul său de Instagram.
Noul album ar putea fi lansat la sfârşitul lunii aprilie, potrivit do-
cumentelor financiare de la Sony, după cum notează contactmusic.
com. 
În luna decembrie a anului trecut, producătorul şi chitaristul An-
drew Watt a dezvăluit că noul album era pe jumătate gata. Discul 
i-ar avea ca invitaţi pe Duff Mckagan de la Guns N' Roses, Eric 
Clapton, Mike McCready de la Pearl Jam, pe bateristul Foo Figh-
ters Taylor Hawkins decedat recent şi pe Chad Smith de la Red Hot 
Chilli Peppers. (V.P.)

Antoni Gaudi, în lumina reflectoarelor 
la o expoziţie
Muzeul Orsay din 
Paris îl aduce în 
lumina reflectoa-
relor, începând de 
marţi, pe arhitec-
tul catalan Antoni 
Gaudi, celebru în 
întreaga lume pen-
tru catedrala sa 
Sagrada Familia, 
indisociabilă de 
Barcelona, prezen-
tând totodată me-
todele de lucru ale 
acestui artist atipic 
şi puţin cunoscut, 
relatează AFP.
Neputând muta 
clădirile realizate 
de Antoni Gaudi 
(1852-1926), carac-
terizate de linii, stâlpi şi mozaicuri, adesea foarte colorate, Muzeul Orsay, 
care s-a asociat cu Muzeul Naţional de Artă din Catalonia, a preluat pro-
vocarea de a pune în scenă "călătoria artistică" a arhitectului.
Inclasificabil, deşi plasat istoric în curentul modernismului catalan şi în 
cel al Art Nouveau, mai vast, Antoni Gaudi Cornet rămâne deplin asoci-
at cu istoria Cataloniei, pe care nu a părăsit-o aproape niciodată, potrivit 
curatorilor expoziţiei.
Peste 200 de obiecte şi piese de mobilier, planuri, desene, fotografii, vitralii 
şi machete sunt expuse. (V.P.)



Preşedintele în funcţie, Emmanuel Ma-
cron, şi candidata de extremă-dreapta 
Marine Le Pen s-au calificat, în această 
ordine, în turul al doilea al alegerilor 
prezidenţiale din Franţa, ce va avea loc 
pe 24 aprilie şi se anunţă unul strâns, 
conform primelor estimări ale sondaje-
lor la ieşirea de la urne.
Potrivit estimărilor a trei institute de son-
dare, Macron se află în frunte cu scoruri 
între 28,6 şi 29,7%, la finalul unei campa-
nii puternic perturbate de pandemie şi de 
războiul din Ucraina.
Marine Le Pen (Rassemblement national, 
RN) s-a plasat a doua, obţinând între 23,5 
şi 24,7% potrivit estimărilor Opinionway, 
Ifop şi Harris, în faţa lui Jean-Luc Mélenc-
hon, liderul stângii radicale, care oscilează 
între 19,8% şi 20,5%.
Absenteismul la vot a fost puternic, între 
26,2% şi 29,1%, ilustrând neîncrederea tot 
mai mare a francezilor în clasa politică. În 
2017, rata absenteismului a fost de 22,2%.
Marine Le Pen, care a fost învinsă de Em-
manuel Macron în 2017, nu a părut nicio-
dată atât de aproape de victorie, conform 
sondajelor preelectorale, care o dau per-
dantă la o foarte mică diferenţă, în marja 
de eroare, notează AFP.
Ea pare însă să aibă o rezervă relativ mică 
de voturi pentru turul decisiv, având în ve-
dere scorului celuilalt candidat de extre-
mă-dreapta, Eric Zemmour (între 6,8% şi 
7%). Configuraţia actuală îi este totuşi mai 
favorabilă decât în 2017, când nu dispunea 
practic de o rezervă clară.
La scrutinul de duminică, dreapta tradiţi-
onală (Republicanii) a înregistrat un scor 
slab fără precedent, prin Valérie Pécresse, 
de circa de 5%. O înfrângere zdrobitoare 
a suferit Partidul Socialist, a cărui candi-

dată Anne Hidalgo este cotată cu 1,9-2,1% 
din voturi.
Unii candidaţi - precum comunistul Fa-
bien Roussel, socialista Anne Hidalgo 
sau ecologistul Yannick Jadot - au chemat 
imediat la un baraj contra Marinei Le Pen, 
iar Valérie Pécresse a declarat că va vota 
pentru Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron, care s-a situat în faţa 
candidatei de extremă-dreaptă Marine Le 
Pen, a spus că pentru turul al doilea "ni-
mic nu este jucat".
"Dezbaterea pe care o vom avea timp de 
15 zile va fi decisivă pentru ţara noas-
tră şi pentru Europa", a afirmat el în faţa 
partizanilor săi, salutând "claritatea cu 
privire la extrema dreaptă" a mai multor 
candidaţi eliminaţi care au lansat un apel 
la votul în favoarea lui, declarându-se pre-
gătit "să inventeze ceva nou" pentru a uni 
oamenii.
Ministrul francez al finanţelor Bruno Le 
Maire a susţinut că preşedintele Emma-
nuel Macron va încerca în următoarele 
două săptămâni să convingă alegătorii să 
voteze pentru el în al doilea tur al scru-
tinului prezidenţial, dar a adăugat că este 

împotriva formării unui guvern de coali-
ţie.
''Cred că nu avem interesul de a avea o 
majoritate de tip puzzle, formată din mici 
piese pe care trebuie să le reajustăm per-
manent'', a spus Le Maire, răspunzând 
unei întrebări legate de formarea unei co-
aliţii de partide cu diferite orientări.
Ministrul francez a opinat că subiectele 
adesea asociate cu stânga politică, precum 
limitarea efectelor schimbărilor climatice 
şi consolidarea rolului Uniunii Europene, 
vor juca un rol esenţial în perioada rămasă 
până la al doilea tur al alegerilor preziden-
ţiale franceze.
Influenta politiciană franceză de stânga 
Segolene Royal crede că inabilitatea forţe-
lor de stânga fracturate din Franţa de a se 
uni în spatele unui candidat a fost de vină 
pentru succesul liderei extremei drepte 
franceze Marine Le Pen în primul tur al 
alegerilor prezidenţiale franceze.
Câţiva candidaţi de pe eşichierul politic de 
stânga au candidat se pare pentru a-şi ali-
menta egoul, în pofida ratingurilor slabe 
din sondaje, şi au încheiat cursa cu rezul-
tate sub 5% în urma votului de duminică, 
a spus Royal.
"Dacă ei s-ar fi retras din cursă, l-am fi 
avut pe Jean-Luc Melenchon în al doilea 
tur, iar Franţa s-ar fi bucurat de o dezbate-
re reală, fundamentală, de o alegere reală 
între valori şi strategii", a afirmat ea.
Potrivit Ministerului Afacerilor Interne 
al Franţei, Melenchon, veteran al stângii 
franceze, s-a clasat cu doar 1,5% în urma 
lui Le Pen după ce au fost numărate aproa-
pe toate voturile, pierzând la limită un loc 
în turul doi al alegerilor, care se va desfă-
şura la 24 aprilie.

(E.T.)

Ministrul afacerilor externe ucrainean 
Dmitro Kuleba a declarat din nou că 
a fost o greşeală strategică faptul că 
Germania şi Franţa s-au opus aderă-
rii Ucrainei la Organizaţia Tratatului 
Atlanticului de Nord (NATO) în 2008.
Acum, susţine Kuleba, Ucraina plăteşte 
pentru această greşeală. "Dacă eram ţară 
membră a NATO, acest război nu ar fi 
avut loc", a spus el în cadrul unei emisiuni 
la postul american de televiziune NBC.
Kuleba a acuzat de asemenea Germania că 
a eşuat în susţinerea ţării sale, din cauză 
că Berlinul continuă să gândească în ter-
meni de arme defensive şi ofensive atunci 
când vine vorba de echipament militar.
"Dacă nu am pierde o mulţime de timp 
discutând despre defensiv contra ofensiv 
şi despre ce are nevoie şi ce nu are nevo-
ie Ucraina, atunci am fi fost într-o poziţie 
diferită acum, într-o poziţie mult mai pu-
ternică", a spus Kuleba.
Diplomatul ucrainean a subliniat că ţara 
sa propune "o înţelegere cinstită" Alianţei 
Nord-Atlantice şi Occidentului. "Voi ne 
furnizaţi tot ce avem nevoie. Iar noi lup-
tăm ca voi să nu trebuiască să intraţi în 
luptă atunci când Putin va decide să teste-
ze Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de 
Nord şi să atace una dintre ţările NATO", 

a spus Kuleba.
Şeful diplomaţiei ucrainene s-a referit la 
articolul conform căruia un atac asupra 
unei ţări membre a NATO constituie un 
atac asupra tuturor membrilor organiza-
ţiei. În condiţiile în care Ucraina nu este 
ţară membră a NATO, ea nu poate cere 
asistenţă în baza acestui articol.
Kuleba a subliniat că ucrainenii "ştiu cum 
să lupte", dar au nevoie de arme de toate 
felurile pentru a lupta împotriva trupelor 

ruse.
Referindu-se la retragerea trupelor ruse 
din împrejurimile capitalei ucrainene 
Kiev şi la preconizata ofensivă rusă la sca-
ră largă în estul Ucrainei, Kuleba a spus: 
"Ucraina a câştigat bătălia pentru Kiev. 
Acum urmează o altă bătălie, bătălia pen-
tru Donbas".

(E.T.)
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Kuleba spune cum putea 
fi evitat războiul

Macron și Le Pen, în turul 
al doilea al prezidenţialelor

„Atentatul” de la 
Smolensk
Liderul partidului la putere în Polonia, Jaro-
slaw Kaczynski, a acuzat Rusia că se află în 
spatele tragediei aviatice de la Smolensk în 
care fratele său geamăn, preşedintele Lech 
Kaczynski, a murit în 2010, dând asigurări că 
va prezenta dovezi "foarte curând", transmi-
te AFP.
Accidentul, la 10 aprilie 2010, a făcut 96 de 
morţi, printre care preşedintele Kaczynski 
şi soţia sa, precum şi mai mulţi înalţi res-
ponsabili polonezi, care se mergeau în Rusia 
pentru a aduce un omagiu victimelor masa-
crului de la Katyn, în apropiere de Smolensk, 
din 1940.
Cauzele tragediei au făcut obiectul unor 
dezbateri politice aprinse în Polonia. Con-
servatorii au acuzat guvernul liberal de la 
acea dată de neglijenţă în pregătirea vizitei şi 
deficienţe în desfăşurarea anchetei. Rusia a 
respins asupra Poloniei întreaga responsabi-
litatea a prăbuşirii.
Vorbind în faţa câtorva mii de persoane 
adunate în faţa palatului prezidenţial, Jaro-
slaw Kaczynski a afirmat că "are un răspuns 
complet şi verificat de mai multe surse, in-
clusiv din străinătate" asupra cauzelor trage-
diei, Macron şi Le Pen, în turul al doilea al 
prezidenţialelor fără să ofere detalii despre 
acestea. El a făcut cunoscut că elementele 
în cauză "vor fi prezentate publicului foarte 
curând". (E.T.)

Ucraina va primi  
'armele de care are 
nevoie'
Statele Unite sunt hotărâte să furnizeze 
Ucrainei 'armele de care are nevoie' pentru 
a se apăra contra Rusiei, a afirmat Jake Sulli-
van, consilierul de securitate al Casei Albe, 
la emisiunea 'This Week' a postului ABC.
Sullivan a spus că administraţia Biden va tri-
mite mai mult armament în Ucraina pentru 
a împiedica Rusia să cucerească mai mult 
teritoriu şi să ţintească civili, atacuri pe care 
Washingtonul le califică drept crime de răz-
boi.
Moscova a respins acuzaţiile de crime de 
război ce îi sunt aduse de Ucraina şi ţări oc-
cidentale.
Vorbind mai târziu la emisiunea 'Meet the 
Press' a NBC News, Sullivan a spus că Sta-
tele Unite 'lucrează nonstop pentru a livra 
armele noastre (...) şi a organiza şi coordona 
livrarea armelor din multe alte ţări'.
'Arme sosesc în fiecare zi, inclusiv astăzi', a 
subliniat el.
Statele Unite au trimis asistenţă militară în 
valoare de 1,7 miliarde de dolari în Ucraina 
după debutul invaziei ruse, la 24 februarie, a 
indicat săptămâna trecută Casa Albă. (E.T.)

ȘTIRI EXTERNE
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Trei sportivi reghineni din cadrul Clu-
bului Red Dragon au reprezentat Ro-
mânia la Campionatul European de 
Jiu-Jitsu, competiție care a avut loc în 
perioada 1-3 aprilie la Heraklion, Gre-
cia, la care au fost prezenți peste 650 de 
sportivi din 25 de țări. Cei trei sportivi 
reghineni, Darius Andrei Fetescu, An-
tal Robert și Georgiana Tălmăcean, au 
concurat la categoriile de vârsta U16, 
U18 & U2, rezultatele obținute contri-
buind la clasarea României pe locul 3 pe 
națiuni. Nu am ratat momentul și le-am 
făcut o vizită la unul din primele antre-
namente după întorcerea diin Grecia, 
prilej să aflăm câteva din impresiile 
sportivilor și antrenorilor care au făcut 
posibile aceste frumoase rezultate.
„A fost o nouă provocare pentru trei spor-
tivi din cadrul clubului nostru să facă  
parte din lotul național al României de 
Jiu-Jistu, luptând la două  probe (Fighting 
și Ne-Waza). Deși au avut o perioadă ten-
sionată și emoționantă, cei trei au reușit 
totuși să dea tot ce era mai bun din ei de-
monstrând că munca lor nu a fost în za-
dar”, a precizat sensei Gyori Tiberiu.

Urmează Mondialele din 
Abu Dhabi
Prezența la un Campionat European nu 
face decât să ridice ștacheta pentru spor-
tivii reghineni care în toamna acestui an 
vor fi prezenți la Campionatele Mondiale 
care vor avea loc în luna noiembrie la Abu 
Dhabi.
„Este foarte important această prezență 
a sportivilor noștru dincolo de granițele 
țării. Competițiile care se organizează în 
țară le cunoaștem, sportivii de regulă se 
cunosc între ei, cunosc stilurile de luptă 

ale celorlalți sportivi, dar la un Campio-
nat European e cu totul altceva. Având în 
vedere că au fost 25 de țări participante, 
provocarea a fost mult mai mare. Cele mai 
puternice țări au fost Belgia și Israelul cu 
care au concurat sportivii noștri. Per an-
samblu participarea noastră a fost una 
foarte bună, România ocupând locul 3 pe 
națiuni. Sportivii noștri și-au dorit foarte 
tare să participe la acest campionat euro-
pean, de aceea au și luptat la naționale cu 
rezultate foarte bune, fără de care nu poți 
participa la europene. Urmează în luna 
noiembrie Campionatul Mondial care se 
va desfășura la Abu Dhabi, care va fi mult 
mai important decât cel din Grecia”, a 
spus sensei Gyori Tiberiu. 
Vlad Halațiu a fost cel care a însoțit spor-
tivii reghineni la competiția din Grecia, 
cel care a avut grijă ca moralul sportivilor 
să fie bun.
„A fost o competiție de o înaltă anvergură, 
extrem de puternică. Știam la ce ne-am în-
hămat în momentul în care sportivii s-au 
înscris, dar până la urmă lucrurile au mers 
așa cum trebuie. Au fost și aceste resticții 
împotriva Covid, cu mască, aspect care a 
îngreunat anumite lucruri în special cele 
legate de comunicarea dintre sportivi și 

antrenor, respectiv sportivi și arbitri. Am 
avut parte de adversari extrem de bine pre-
gătiți, dar și sportivii noștri s-au prezentat 
foarte bine. Doream foarte tare măcar o 
clasare pe podium, iar în final am obținut 
chiar trei clasări, lucru de care suntem ex-
trem de mândri”, a precizat sempai Vlad 
Halațiu. 

Trei podiumuri pentru 
sportivii reghineni
Darius Andrei Fetescu a obținut doă cla-
sări pe podium, Locul III la proba Figh-
ting U16 ani +73kg și Locul III la proba 
Ne-Waza U16 ani +73kg. 
„Practic acest sport de 8 ani, iar acest cam-
pionat european din Grecia reprezintă un 
punct de cotitură în cariera mea de spor-
tiv. Am obținut două clasări pe podium, 
respectiv două locuri 3, rezultate de care 
sunt extrem de mândru. La un moment 
dat am spus ”Waw!”, chiar am ajuns la 
un campionat european să lupt pentru o 
medalie, fapt ce mi-a dat încredere că pot 
reuși. În toamnă urmează Campionatele 
Mondiale care le privesc cu mare entuzi-
asm unde sper ca rezultatele mele să fie și 
mai bune”, a declarat Darius Andrei Fe-

tescu.
Tot un podium a obținut și sportivul An-
tal Alessandro Robert, locul III la  proba 
Ne-Waza U16 ani -60kg, la care se adaugă 
un loc IV la proba Fighting U16 ani -60 kg.
„Competiția din Grecia mi s-a părut una 
extrem de puternică, cu sportivi foarte 
bine pregătiți. Pentru mine această pre-
zență la un campionat european reprezin-
tă foarte mult, fiind prima competiție de 
o asemenea amploare, iar rezultatele obți-
nute mă fac să fiu mândru și să lupt pen-
tru altele și mai bune. E nevoie de multă 
muncă, ambiție, iar la final rezultatele nu 
au cum să nu apară. Urmează în toamnă 
Campionatele Mondiale unde sper să ob-
țin de asemenea rezultate foarte bune”, a 
precizat Antal Alessandro Robert.
Aproape de o medalie a fost Oana Geor-
giana Talmacean, care a obținut în Grecia 
un loc IV la proba Ne-Waza U16 ani+63 
kg și un loc V la proba Fighting U16 ani 
+63 kg.
„A fost o nouă provocare pentru mine ca 
sportiv din cadrul clubului Red Dragon 
Ju-Jitsu Reghin să fac parte din Lotul Na-
țional al României de Jiu-Jitsu. Am luptat 
pe două probe, Fighting și Ne-Waza, fiind 
susținută de sempai Vlad Halațiu. Emoți-
ile și stresul au fost mari dar acestea fac 
parte din viața fiecărui sportiv. Voi mun-
ci mult mai mult decât am făcut-o până 
acum! Țin să mulțumesc familiei mele 
care mă susține mereu. În mod deosebit, 
mulțumesc Primăriei Ideciu de Jos și Con-
siliului Local pentru susținerea acordată 
la acest campionat. Nu în ultimul rând, 
mulțumesc lui sensei Gyori Tiberiu și 
profesorului  Vasile Doczi”, a spus Oana 
Georgiana Tălmăcean.

Alin ZAHARIE

Sportivii Red Dragon, la Europenele de Jiu-Jitsu


