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Municipiul Reghin urmează să achiziționeze 10 autobuze hibrid prin proiectul
„Asigurarea mobilității în Municipiul Reghin, județul Mureș” finanțat prin Programul
REGIO, Axa Prioritară 3. Valoarea totală a proiectului este de 31.709.344 lei. Un
astfel de autobuz a fost introdus pentru o perioadă de 2 săptămâni pe

www.zi-de-zi.ro

rutele din oraș, pentru testare. Noile mijloace de transport în comun dispun

cărucioarele pentru copii, precum și locuri speciale destinate. În plus, o dată
cu introducerea acestor autobuze hibrid va fi integrat și sistemul de e-ticketing.

meteo
310C /180C
310C /180C
320C /190C
310C /180C
320C /190C

preț

4 lei

Târgu-Mureș
Reghin
Sighișoara
Luduș
Târnăveni

1 EUR = 4,8342 Lei
1 USD = 4,1151 Lei
1 gr. AUR = 258,8486 Lei
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de rampă de acces atât pentru persoanele cu dizabilități, cât și pentru

1. Cum e să fii primar 20 de ani și 4 ani prefect și să nu le spui alor tăi, celor
ce te-au votat de 5 ori că Gata.
De ajuns la Primărie... Totul e perfect.
La revedere, dragi români, maghiari, țigani, votanții mei târgumureșeni!
Loc de investiții străine nu mai e în municipiu. Salariul mediu la privați
în Târgu Mureș, datorită politicilor publice de respect bilateral față
de investitorii români și străini ce au venit an de an să mărească
numărul fabricilor și companiilor din Târgu Mureș, este pe primul loc
în Transilvania.
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Înfrânții...

1. Cum e să fii primar 20 de ani și 4 ani prefect și să nu le spui alor tăi, celor ce te-au
votat de 5 ori că Gata.
De ajuns la Primărie... Totul e perfect.
La revedere, dragi români, maghiari, țigani, votanții mei târgumureșeni!
Loc de investiții străine nu mai e în municipiu.
Salariul mediu la privați în Târgu Mureș, datorită politicilor publice de respect bilateral față
de investitorii români și străini ce au venit an
de an să mărească numărul fabricilor și companiilor din Târgu Mureș, este pe primul loc în
Transilvania.
Trandafirii sunt la locul lor, salubritatea din oraș

e mult peste cea din magazinele de bijuterii Sabion, microbuzele și autocarele din transportul
local sunt aproape toate marca Tesla.
Despre drumurile și străzile ce nu-s în prim
plan, din spatele bulevardelor, până și colegii
noștri presarii de la București sunt invidioși, la
cât de perfecte și frumos trasate-s, așternute
an de an. Până și Emil Boc și-a trimis spionii de
pe Someș, pe Mureș, să fure secretul străzilor
smart cu care acum se laudă pe Facebook.
Parcările. Ce facility management profi pentru
cele 12 parcări publice gratuite pentru șoferi...
Plus minunăția arhitecturală a tunelului de sub
centrul istoric de la catedrala neretrocedată

greco-catolicilor la ieșirea în 7 Noiembrie.
Sportul la Mureș e de nivel național și internațional și peste tot se aud voci cristaline de tineri
zglobii, ce se antrenează pe terenurile și stadioanele din fiecare cartier al orașului. Într-un vis,
desigur, aproape că ne putem imagina Olimpiada amânată de la Tokyo – de ce nu?, chiar la
Târgu Mureș – la „Weekend”.
Licee și școli profesionale de talie regională,
majoritatea nou-nouțe, construite în epoca de
care vorbim, stau mărturie pentru grija manifestată și pentru investiția în viitorul cetății. Cine
și-ar fi închipuit că alături de locul decrepitei
clădiri ce găzduia Liceul Unirea, plătit cu milioane de euro în trei decenii de chirie către Biserica Catolică, azi se înalță un modern campus,
la care aspiră olimpicii din toată România. Școli
duale sunt mai multe ca cele profesionale în
vremea cincinalelor.
Cartea lui Klaus Iohannis – Pas cu pas - este
noua biblie a funcționarului public din Primărie,
așa încât autorizațiile sunt prioritate zero, termen o lună pentru orice investitor, și Ildiko-Irina
este robotul ce soluționează online orice act administrativ în 24 ore...
Polițiștii locali au donat lunar un sfert din salariu, de la primăria mult prea generoasă cu
ei, pentru egalitate de șansă colegilor, polițiștii
adevărați de la ordine publică IPJ.
Tudor Giurgiu cu TIFF și Constantin Chiriac cu
Festivalul de Teatru de la Sibiu și azi iau lecții de
la maeștrii coregrafi ai bugetului cultural de 365
de evenimente pe an...
Universitatea și spitalele beneficiază, printr-un
program multianual de 10%, din bugetul de in-

vestiții al cetății lui Bernady-Dandea...
Nimeni din oraș nu mai are memorie așa de
bună încât să-și aducă aminte cum arată un
cerșetor... grație serviciilor sociale.
Nu...
Așa cum primarul nu a venit în fața voastră să
vă zică franc în față că după 5 mandate zice
stop administrării orașului, tot așa niciunul din
lucrurile scrise mai sus nu sunt adevărate!
2. Soos Zoltan
Candidatul independent Soos Zoltan și-a
lansat candidatura fără a trimite vreo invitație, generică ori nominală, la redacția Zi
de Zi. Culmea, ne-am și întâlnit prin oraș,
întâmplător...
Independent, sprijinit de UDMR și alte ong-uri
și asociații. Învingem împreună! Vorba confratelui de la, era să zic, 24 ore mureșene Radu
Bălaș, consilier local incisiv al POL, se pare
că Soos Zoltan are relații sus puse la NATO de
vreme ce secretarul general adjunct al Pactului
Nord-Atlantic, Mircea Geoană, i-a dat dreptul de
folosință a sloganului de pe vremea candidaturii
la Președinția României – Învingem împreună!
La cât de sigur este Soos Zoltan că iese primar,
nici nu mai are rost să facem alegeri pe 27 septembrie...
Să nu se aleagă și el numai cu o primărie de o
noapte, precum ”Mihaela, dragostea mea!”.
Că tot au același slogan.
Învingem împreună!
Și cu noi, înfrânții, ce vreți să faceți dle Primar
ce pleacă și dle Primar ce încă nici măcar nu a
venit ...?!?
Aurelian GRAMA

942 candidaţi pentru 112 posturi, la examenul de titularizare
La proba scrisă din cadrul concursului de
ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, desfăşurată miercuri, 29 iulie 2020,
în județul Mureș, în 6 centre de examen,
s-au prezentat 942 candidaţi din cei 1032
înscriși, informează Inspectoratul Școlar
Județean Mureș prin intermediul unui comunicat de presă.
Proba scrisă a început la ora 9:00, în 123 de
centre de concurs, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare, aplicabile în cazul
examenelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen în vederea protejării
candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice determinate de
răspândirea SARS-CoV-2. „Durata de redactare
a lucrărilor a fost de patru ore, cu posibilitatea
prelungirii cu una-două ore în anumite situații
speciale (pentru candidații nevăzători, ambliopi
sau cu anumite deficiențe de vedere). În aceste situații, comisiile județene de organizare și
desfășurare a concursului asigură condiții de
egalizare a șanselor pentru candidații cu defici-

Știri

ențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a
lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de
particularitățile individuale și de cele specifice
deficienței respective”, informează reprezentanții Ministerului Educației.
În județul Mureș sunt 112 posturi titularizabile
cu viabilitate 4 ani. La proba de miercuri, 29 iulie, 2 candidaţi s-au retras din motive medicale,
47 din motive personale, iar 3 candidaţi au fost
eliminaţi din examen. Nu s-au înregistrat cazuri
de candidați cu temperatura peste 37.3 grade
Celsius.
„Primele rezultate vor fi afișate în data de 4
august, la sediul inspectoratului școlar și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile pot
fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau transmise prin mijloace electronice,
în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor,
până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la
ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul
menționat anterior, în data de 11 august”, afirmă reprezentanții IȘJ Mureș.
Alin ZAHARIE

Cel mai influent cotidian din judeţul Mureş!
director fondator
AURELIAN GRAMA
aurelian@zi-de-zi.ro
0744 664660

Concert Neumarkt Brass Qvintet
Formația Neumarkt Brass Qvintet va susține sâmbătă, 1 august,
ora 14, un concert cameral estival în curtea Teatrului Sură din
Călugăreni. Evenimentul este inclus în cadrul ediției din acest
an a Festivalului Roman 8R. Ambrus László, trompetă, Ciprian
Chiţimia, trompetă, Radu Gavril, corn, Fábián András, trombon,
Cosmin Boţan, tubă, alături de invitatul special, Gombocz Avar,
percuție, vor interpreta pagini muzicale din creația compozitorilor
H. Berlioz: Marș ungar, W. A. Mozart: Mica serenadă, F. Lehár:
Văduva veselă, M. Theodorakis: Zorba grecul, D. D. Șostakovici:
Vals nr. 2, J. Johnson: Charleston, A. Piazolla: Oblivion, H. Creamer and T. Layton: After you’ve
gone, C. Gunning: La vie en rose, G. D. Weiss: What a Wonderful World, J. Grain: Brass Joker,
G. Miller: Moonlight Serenade, D. Brubeck: Take Five și L. Pollack: That’s a Plenty. (A. Z.)
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Vasile Gliga și Sergiu Papuc, candidații PSD la CJ și Primăria Târgu Mureș

Vasile Gliga, președintele PSD Mureș și
candidatul social-democraților pentru
președinția CJ Mureș

Liderul social-democraților mureșeni, Vasile Gliga, va candida pentru mandatul de
președinte al Consiliului Județean (CJ)
Mureș la alegerile locale din 27 septembrie.
Pentru cea mai importantă primărie din județ, cea a municipiului Târgu Mureș, se va
înscrie în cursă actualul viceprimar, Sergiu
Papuc. Candidaturile celor doi au fost validate ieri de Comitetul Executiv al PSD și vor
fi supuse validării Comitetului Executiv Național al PSD care se va întruni astăzi.
Comitetul Executiv al PSD Mureș a validat,
miercuri, candidaturile la funcțiile de președinte al Consiliului Județean Mureș și de primar al
Municipiului Târgu Mureș.

Viceprimarul municipiului Târgu Mureș,
Sergiu Papuc, candidează pentru fotoliul
de primar al reședinței de județ

Vasile Gliga, alegerea PSD
Mureș pentru CJ
Pentru funcția de președinte al CJ Mureș a
fost desemnat Vasile Gliga – președintele PSD
Mureș, vicepreședinte în Biroul Permanent Național al PSD, coordonator al Regiunii de dezvoltare Centru.
“Noi am fost tot timpul interesați de dezvoltarea
județului Mureș, dovadă și realizările pe care leam avut în ultimii patru ani atât prin Consiliul
Județean Mureș, unde avem doi vicepreședinți,
cât și prin implicarea noastră la nivel guvernamental. În această perioadă, investițiile din
Mureș, majoritatea în infrastructură, s-au situat

la un nivel istoric de la Revoluție încoace, atingând cifra de 1 miliard de euro.
Avem o viziune clară în ceea ce înseamnă dezvoltarea județului, bazându-ne pe resursele
acestuia, pe proiectele de mare infrastructură
aflate în derulare și pe acelea în fază de proiect. Cu siguranță felul nostru de a face politică,
și anume de a fi deschiși la discuții cu oricare
partener politic pentru a găsi soluțiile cele mai
bune, va relansa Târgu Mureșul, dar și întreg
județul, un pas important fiind pornirea activității Asociației Zonei Metropolitane, care, din
păcate, a fost ținută la sertar de mai bine de
un deceniu. Toate acestea trebuie să ne aducă
tuturor mureșenilor siguranță. Și mă refer aici
la siguranța locului de muncă, la siguranța unui
trai mai bun, la siguranța că aleșii locali își fac
datoria și, nu în ultimul rând, de a ne simți în siguranță alături de copiii și nepoții noștri, de cei
dragi, în oricare localitate din județul nostru”, a
spus Vasile Gliga după ce a fost desemnat candidat al social-democraților pentru mandatul de
președinte al Consiliului Județean Mureș.
Vasile Gliga este un cunoscut om de afaceri mureșean, viorile produse la fabrica sa din Reghin
fiind vândute pe toate continentele, România
situându-se astfel, în decembrie anul trecut, pe
locul întâi în Europa la exportul extracomunitar
de instrumente muzicale. Liderul social-democraților are experiență în Parlamentul României,
fiind ales în două legislaturi deputat, și este,
de asemenea, un susținător înfocat al dansului

sportiv din România, ocupând și în prezent fotoliul de președinte al Federației Române de Dans
Sportiv și vicepreședinte în forul mondial.

Sergiu Papuc candidează la
primărie
Pentru funcția de primar al Municipiului Târgu
Mureș a fost desemnat Sergiu Papuc – actualul viceprimar al orașului și vicepreședinte PSD
Mureș.
“Sunt onorat de susținerea colegilor mei care
astăzi au votat în CEx candidatura mea la funcția de primar al Municipiului Târgu Mureș. Voi
ieși în fața cetățenilor să le spun ce am realizat,
ce ne propunem să realizăm și unde vedem orașul peste 10 ani. Dacă ești pregătit profesional,
dacă ai conștiința muncii și dacă ești onest, știi
ce trebuie făcut. Eu am toate aceste trei calități,
vreau și pot. Târgu Mureș va conta din nou și
ne vom putea mândri cu el oriunde vom merge
în lume”, ne-a declarat Sergiu Papuc după ce a
fost ales candidatul social-democraților pentru
fotoliul de edil al municipiului reședință de județ.
Până să fie ales viceprimar al municipiului Târgu Mureș, Sergiu Papuc a profesat cu succes
ca avocat.
Hotărârea CEx a PSD Mureș adoptată ieri va fi
înaintată spre validare Comitetului Executiv Național al PSD care se va întruni astăzi. (S. G.)

Ajutor financiar pentru creșterea copiilor

Primii pași în lume

Una dintre problemele încă nerezolvate la
nivel național și local este asigurarea numărului necesar de locuri în creșe. Administrația publică ludușeană are soluții și
pentru această problemă.

„Ca urmare a faptului că orașul Luduș se
confruntă cu o lipsă a locurilor în creșă, administrația locală oferă un loc prioritar procesului de construire a unei noi unități de tip creșă
având ca obiectiv general îmbunătățirea infrastructurii educaționale ante preșcolare la nivelul
orașului Luduș în vederea creșterii gradului
de participare la nivelul educației timpurii, în
special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Conform graficului de
implementare al proiectului, execuția lucrărilor
se va desfășura aproximativ în perioada aprilie
2021 – martie 2022”, a subliniat primarul orașului Luduș, Cristian Moldovan.
Claudia Vereș de la Direcția de Asistență Socială
din cadrul Primăriei Luduș a completat: „Compartimentul Serviciu Social Creșă organizat pe
două grupe cu vârsta între 2 și 3 ani are o capacitate de 18 locuri. În anul 2019 au fost preluate un număr de 61 de dosare din care 20 de
dosare au fost admise, restul de 41 de dosare

au rămas pe lista de așteptare în situația în care
din cei admiși vor renunța la locurile ocupate.
Admiterea în creșă se face în baza criteriilor de
departajare care au fost stabilite prin HCL nr.
102/2015. Capacitatea noii creșe va fi de 41 de
copii, structurați pe o grupă specială cu 5 copii,
două grupe mijlocii cu câte 9 copii/grupă și 2
grupe mari cu câte 9 copii/grupă. Dar, așa cum
am spus, lucrările de construire a noii creșe se
vor desfășura, dacă se respectă planificarea, în
perioada aprilie 2021 – martie 2022”.

Cine beneficiază de
ajutorul financiar?
În funcție de limita fondurilor bugetare anuale
aprobate pot beneficia persoanele care au în
întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror
venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru

de familie și dacă: este părintele la care copilul
locuiește permanent; are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea
și îngrijirea acestuia; este persoana desemnată
de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților.
„Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare
copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul
veniturilor nete lunare pe membru de familie,
după cum urmează: 710 lei- venit până la 2100
lei, 550 lei - de la 2101 lei până la 2500 lei, 390
lei - de la 2501 lei până la 3000 lei, 250 lei - de
la 3001 lei până la 3500 lei.
Acest ajutor financiar se acordă lunar, pentru
fiecare copil de vârstă preșcolară din familiile
care au domiciliul pe raza orașului Luduș și doar
în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu
această destinație în bugetul Direcției de Asistență Socială”, se arată în metodologia privind
acordarea ajutorului financiar.
Ioan A. BORGOVAN

Ziua Imnului Național al României sărbătorită la Târgu Mureș

Ziua de 29 iulie a fost proclamată ziua Imnului Național al României prin Legea numărul

99 din anul 1998. Pentru a-l sărbători, Garnizoana Târgu Mureș, reprezentă de colonelul Cristian Boangăr, împreună cu Instituția
Prefectului, reprezentată de prefectul Mara
Togănel, în colaborare cu Primăria Municipiului Târgu Mureș și Consiliul Județean

Mureș, au organizat ieri o ceremonie de celebrare în Piața Teatrului din Târgu Mureș.
Începutul evenimentului a fost marcat de o
scurtă slujbă de binecuvântare și rugăciune
pentru poporul român, oficiată de către părintele protopop Olimpiu Zăhan și de preotul mili-

tar al Garnizoanei Târgu Mureș, părintele Ioan
Șandor.
O perspectivă simbolistă asupra versurilor Imnului Național al României a prezentat Dragoș
Burghelia, oferind și o viziune istorică asupra
cântecului, ale cărui versuri reușesc să adune
laolaltă românii de pretutindeni, indiferent că
facem referire la românii din afara granițelor, la
românii din Basarabia, din Bucovina sau din alte
regiuni, cu toții tresar la auzul versurilor ,,Deșteaptă-te, române!”.
Prefectul Județului Mureș, Mara Togănel, a îndemnat mureșenii să fie încrezători și să nu uite
că nu există un viitor bun, fără a avea grijă de
prezent, făcând apel la versul ,,acum ori niciodată”.
Evenimentul s-a încheiat cu intonarea Imnului
Național al României de către Diana Marin, eleva Colegiului Național ,,Unirea”, acompaniată
de membri ai Corului Filarmonicii de Stat Târgu
Mureș.
Andreea ȚIȚIU
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În Mureș,
Numărul cazurilor de infectați cu coronavirus a ajuns la 949

Până miercuri, 29 iulie, în județul Mureș au
fost confirmate 949 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Față de ziua
precedentă, au fost înregistrate 13 cazuri
noi de persoane infectate, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, potrivit datelor furnizate de Instituția
Prefectului – Județul Mureș.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma
retestării pacienților care erau deja pozitivi, 12
persoane au fost reconfirmate pozitiv în județul Mureș. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la
această dată sunt internate 107 persoane confirmate pozitiv în spitalele din județul nostru. De

asemenea, până la această dată, 782 persoane
au fost externate din spitalele din județul Mureș.
Dintre acestea, 148 de persoane asimptomatice au fost externate la termenul de 10 zile,
conform Ordinului nr. 555/2020, sau la cerere. Un număr de 77 de persoane sunt internate
cu suspiciune de infecție cu virusul Covid-19,
potrivit datelor DSP Mureș.Până acum, 77 de
persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19
au decedat în spitalele din județul Mureș.

Listă actualizată
Reprezentanții Instituției Prefectului jud. Mureș
au mai anunțat ieri actualizarea listei țărilor
cu risc epidemiologic ridicat, state din care
toate persoanele care sosesc în România trebuie să intre într-o perioadă de carantină de
14 zile. “Lista a intrat în vigoare de la data de
27.07.2020 ora 0:00 și poate fi consultată pe
site-ul Institutului Național de Sănătate Publică.
Carantina se instituie la domiciliul persoanei, la
o locație declarată de aceasta sau, după caz,

într-un spațiu special desemnat de autorități”,
se subliniază în comunicat.

Acțiuni de verificare
În ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției
Prefectului, au fost desfăşurate acţiuni de verificare cu efective mărite în zone aglomerate,
centre comerciale, piețe, târguri și terase, dar şi
în mijloacele de transport în comun, cu privire la
respectarea măsurilor impuse în contextul stării
de alertă, scopul vizat fiind prevenirea răspândirii virusului COVID-19.
“La activitățile desfășurate ieri, 28 iulie a.c.,
au participat 125 de polițiști din cadrul I.P.J.
Mureș, jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de
Urgență, Inspectoratului Teritorial de Muncă,
Direcției Sanitar-Veterinare, Direcției de Sănătate Publică și cei de la Protecția Consumatorului.
Astfel, la nivelul județului Mureș, au fost execu-

tate 25 de acțiuni punctuale și au fost verificate 163 de societăți comerciale/persoane fizice
autorizate.
Au fost legitimate peste 740 de persoane și verificate 91 de mijloace de transport în comun.
În total, au fost aplicate 34 de sancțiuni contravenționale în valoare de 8.000 de lei, astfel:
18 sancțiuni pentru nerespectarea măsurilor de
protecție individuală, în valoare de 1.000 de lei;
16 sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor
Legii 61/1991, în valoare de 7.000 de lei”, a comunicat Biroul de Presă al Inspectoratului de
Poliție Județean Mureș.
“Facem un apel către mureșeni de a respecta
normele de protecție: purtarea măștii, respectarea distanțării fizice și spălarea mâinilor cât
mai des este posibil. Prin respectarea acestor
reguli simple, veți avea grijă de sănătatea voastră și a celor din jur: familie, prieteni, întreaga
comunitate. Îi îndemnăm pe toți mureșenii să
aibă o implicare civică activă și să sesizeze orice încălcare a normelor de protecție sanitară la
TelVerde – 0800800165”, se mai arată în comunicatul emis de Prefectura Mureș. (S. G.)

Știri

Poartă masca pentru că
îți poate salva viața.
Ai grijă să:
Dezmembrări de imobile
la Luduș
Una dintre primele zone locuite ale localității
Luduș este situată la confluența Pârâului de
Câmpie cu Mureșul, o zonă cunoscută de vechii
locuitori ai Ludușului ca „Răstoaca” și „Alei”.
În vremurile moderne, terenul înscris în Cartea
Funciară (CF) nr. 56029 este proprietatea
Orașului Luduș – domeniu public. Pentru a
respecta legislația în vigoare, Primăria orașului
Luduș a solicitat Oficiului de Cadastru și
Publicitate Imobiliară (OCPI) să dezmembreze
imobilul amintit în trei imobile distincte.
OCPI, prin referatul de admitere a informat
Primăria orașului Luduș că imobilul situat în
orașul Luduș, intravilan, având nr. cadastral
56029 a fost dezmembrat în trei parcele,
după cum urmează: Lotul nr. 1 în suprafață
de 689 mp este constituit din str. Mureșului;
Lotul nr. 2 – 1438 mp este str. Crângului;
lotul nr. 3 – 2574 mp este constituit din str.
Plopilor. Toate trei loturile sunt înregistrate
în domeniul public, categoria de folosință –
„drum”. Proiectul de hotărâre a Consiliului
local Luduș privind dezmembrarea imobilului
înscris în CF nr. 56029 Luduș a fost aprobat

Îți speli/dezinfectezi
mâinile înainte
să atingi masca.

Verifici ca masca
să nu fie ruptă
sau găurită.

Pui partea colorată
a măștii în exterior.

Identifici latura cu fir
metalic a măștii și să o
pliezi pe forma nasului.

Fixezi masca cu ajutorul
firelor elastice trecute
prin spatele urechilor.

Poziționezi masca astfel
încât să acopere atât
nasul, cât și gura.

Îndepărtezi masca
întotdeauna trăgând de
elasticul din spatele
urechilor.

Ții masca folosită la
distanță de tine și de
suprafețe.

Arunci întotdeauna masca
la un coș de gunoi,
preferabil cu capac.

Speli mâinile sau
să le dezinfectezi după
ce ai aruncat masca.

Ai grijă să NU:

Folosești o mască
ruptă sau umedă.

Acoperi cu masca doar
gura sau doar nasul.

Rămână spațiu între
mască și față.

Atingi masca cu mâinile
în timpul folosirii.

Porți o mască care
nu stă fixă pe față.

Atingi partea din față
a măștii.

Înlături masca atunci când
stai de vorbă cu cineva.

Porți masca
sub bărbie.

Lași masca folosită de tine
la îndemâna altcuiva.

Refolosești măștile
de unică folosință.

în unanimitate de deliberativul local. (I. A. B.)

Pompierii în acțiune la
Reghin
Pompierii reghineni au intervenit ieri la
stingerea unui incendiu izbucnit la un ciclon
de praf pe strada Muncitorilor din municipiu.
Incendiul nu s-a manifestat cu flacără, fiind
vorba doar de degajări de fum în interiorul
ciclonulu și fără să existe pericol de propagare.
Pompierii au intervenit pentru evacuarea
fumului și pentru căutarea altor posibile
focare ascunse în tubulatura instalației. (S. G.)
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Proiect REGIO de mobilitate urbană în valoare de
aproape 32.000.000 lei la Reghin

Municipiul Reghin urmează să achiziționeze
10 autobuze hibrid prin proiectul „Asigurarea mobilității în Municipiul Reghin, județul
Mureș” finanțat prin Programul REGIO, Axa
Prioritară 3. Valoarea totală a proiectului
este de 31.709.344 lei. Un astfel de autobuz
a fost introdus pentru o perioadă de 2 săptămâni pe rutele din oraș, pentru testare.
Noile mijloace de transport în comun dispun
de rampă de acces atât pentru persoanele
cu dizabilități, cât și pentru cărucioarele

pentru copii, precum și locuri speciale destinate. În plus, o dată cu introducerea acestor autobuze hibrid va fi integrat și sistemul
de e-ticketing.
Un oraș în dezvoltare are nevoie de un sistem
de transport la standarde europene, iar acest
proiect reprezintă un prim pas în acest sens.
În concordanță cu cerințele europene, Planul
nostru de Mobilitate urbană a subliniat că se
impune achiziționarea unor astfel de mijloace de transport în comun. Ne dorim creșterea

atractivității transportului public urban și îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și
creșterea numărului de pasageri transportați în
oraș cu mai mult de 125%, inclusiv persoanele
cu dizabilități care vor avea acces la stațiile și
în mijloacele de transport concepute pentru a fi
folosite de către aceștia cu ușurință. Vrem să
mutăm accentul de la o mobilitate bazată pe
utilizarea autoturismelor, la utilizarea transportului public și a alternativelor menite să reducă

poluarea precum mersul pe jos și utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare.
De asemenea, vom interveni, prin acest proiect,
în modernizarea străzilor Axente Sever, Ierbus,
Salcâmilor și Câmpului-Sector 1 și a mai mult
de 3,5 km de trasee pietonale, reabilitarea a
două stații de autobuz, iar pe Strada Salcâmilor
este prevăzută realizarea unei a treia benzi de
circulație dedicată autobuzelor, până la sfârșitul
anului 2023.
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ANUNŢ

„Take, Ianke şi Cadâr“, două reprezentații la
malul mării

Municipiul Târgu Mureş anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei de actualizare a Acordului de mediu nr. 12 din
08.12.2010 revizuit la 09.12.2011 şi 24.06.2015 pentru proiectul „Reabilitare sit poluat istoric Iaz batal 30 ha – Târgu
Mureş”, pe amplasamentul din jud. Mureş, loc. Sâncraiu de
Mureş, f.nr.
Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante
pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Mureş din
loc. Târgu Mureş, str. Podeni, nr. 10 şi la sediul titularului de
proiect MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ din loc. Târgu Mureş, p-ţa
Victoriei, nr 3, în zilele de: luni între orele 900-1500 şi marţi-vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă de
internet: http://apmms.anpm.ro.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM
Mureş din loc. Târgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în termen de
10 zile de la publicarea anunţului pe pagina de internet a APM
Mureş.
Director ADP				
ing. Moldovan Florian
Întocmit
ing. Makfalvi Laszlo

e

La multi ani, Paul!

Familia îi urează la mulți ani și multă sănătate lui Paul, soț
și tată iubitor. Te iubim mult!
Alexandra și Smarandița

Pierdut certificat de inregistrare si certificat constatator
pentru sediul profesional al firmei SERBU BULUCZ IOAN
P.F.A. F26/1774/2010, CIF 27775696. Le declar nule.

După ce a cucerit publicul târgumureşean atât prin reprezentaţiile de la
sediu, cât şi prin cele de la Teatrul de
Vară, comedia „Take, Ianke şi Cadâr“
de Victor Ion Popa, în regia lui Nicu
Mihoc, va fi jucată în fața publicului constănţean în cadrul festivalului
Be.Safe – BEst Summer Art FEst Constanţa 2020, iniţiat de Teatrul de Stat
Constanţa.
„Spectatorii vor avea ocazia să îi vadă pe

actorii Liviu Pancu (Take), Dan Rădulescu
(Ianke), Costin Gavază (Cadâr), Cristian
Iorga (Ionel), Loredana Dascălu (Ana),
Csaba Ciugulitu (Iţic), Cristina Holtzli
(Baba Safta) şi Ştefan Mura (Gypsy) în îndrăgita producţie a Companiei „Liviu Rebreanu“ a Teatrului Naţional Târgu-Mureş.
Scenografia spectacolului a fost realizată
de Horaţiu Mihaiu, iar regia tehnică a fost
asigurată de Teodora Crăciun”, se arată în
comunicatul Companiei „Liviu Rebreanu”

O nouă solicitare
Potrivit unui anunț semnat de Florian Moldovan, directorul ADP din cadrul Primăriei Târgu Mureș, municipiul reia demersurile pentru
reactualizarea Acordului de mediu nr. 12 din 08.12.2010, revizuit la 09.12.2011 şi 24.06.2015 pentru proiectul „Reabilitare sit
poluat istoric Iaz batal 30 ha – Târgu Mureş”, pe amplasamentul din jud. Mureş, loc. Sâncraiu de Mureş, f. nr. Decizia autorităţii
de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Mureş din Târgu Mureş, str.
Podeni, nr. 10 şi la sediul primăriei din Piața Victoriei, în zilele de: luni între orele 9-15 şi marţi-vineri, între orele 9-12, precum şi
la următoarea adresă de internet: http://apmms.anpm.ro.Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Mureş din
loc. Târgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în termen de 10 zile de la publicarea anunţului pe pagina de internet a APM Mureş. (S. G.)

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

În atenţia utilizatorilor de energie electrică!
Vă aducem la cunoştinţă că în perioada
următoare se vor executa o serie de lucrări în
instalaţiile electrice, care vor duce la întreruperi
în alimentarea cu energie electrică
Luni, 03 august 2020:
•în intervalul orar 08:30 – 16:30, în localitatea Târgu
Mureș, str. 8 Martie (nr. 51-89, 60-100) și în localitatea
Vălureni (nr. 1-38, 252-268).

Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate şi vă
mulţumim pentru înţelegere.*Întreruperile programate pot fi
vizualizate şi pe www.electricats.ro

Call Center Distribuţie: TelVerde – 0800 500 929

Alin ZAHARIE

Știri

Angajăm personal în atelierul de vulcanizare.
Experiența constituie avantaj dar nu este obligatorie.
Relații: Tg. Mureș, str. Iuliu Maniu 17, tel. 0740209003.

SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE MUREŞ

din cadrul Teatrului Național Tîrgu Mureș.
Spectacolul va avea două reprezentaţii, în
29 şi 30 iulie, ora 21.00, în Parcul Arheologic din Constanţa. Intrarea este liberă.
Pot fi rezervate maximum două locuri la
una dintre cele două reprezentații, printr-un email la: festivaldeteatru.constanta@gmail.com. Rezervarea își pierde valabilitatea la ora 20.40.

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 îmbuteliere, casă de caramidă, depozit) – preț de pornire la licitație
288.392,40 lei;
3. mijloace fixe şi 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 sarcini până în preziua licitaţiei, ora 11:00. Tel.
0730081956.
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Sfântul Sofronie al Ierusalimului

Cea mai importantă lucrare dogmatică a
sa este Scrisoarea de întronizare sau sinodală, care concentrează învățătura sa
hristologică. Enciclica sa sinodală precizează cu exactitate că Hristos, după natura Sa dumnezeiască, era de o fiinţă cu
Tatăl, avea o energie divină şi de nespus,
iar pe de altă parte, după natura omenească, a avut o energie omenească. Argumentul major pe care Sfântul Sofronie îl opune
monoenergismului este că acesta se află
în contradicţie cu Tradiţia Bisericii. Putem
structura coordonatele principale ale părţii dioenergiste a Synodiconului în câteva
puncte majore.
„Ipostasul compus” al lui Hristos a rezultat
în urma celei de-a doua naşteri a Aceluiaşi
Dumnezeu-Cuvântul din Maica Născătoare
de Dumnezeu. Această noţiune de „ipostas
(persoană) compus(ă)” explică şi caracterul
ontologic al operei de mântuire realizată de
Hristos. „Persoana compusă” constă dintr-o
alăturare neamestecată (a celor două naturi)
şi nu cunoaşte împărţirea acestei împreunări
de naturi.
Prin „ipostasul compus” se explică atât unimea (unitatea), cât şi doimea în Hristos Iisus:
„ipostasul”, care este unul, adică al Fiului lui
Dumnezeu, a doua Persoană a Sfintei Treimi,
arată unimea, iar „compunerea” din două
firi (în urma celei de-a doua naşteri, cea din

Fecioara Maria), în mod „neamestecat şi neschimbat, neîmpărţit şi nedespărţit” arată doimea. Argumentul ontologic utilizat de Sfântul
Sofronie este acela că energia aparţine în mod
fiinţial naturii. Astfel, întrucât în Hristos există
indiscutabil două naturi, trebuie să susţinem
şi existenţa câte unei energii corespunzătoare
fiecărei naturi în parte. Nu există natură fără
lucrare, dar nici lucrare fără natură. Un principiu
real pe care Sfântul Sofronie îl afirmă în relaţia natură - energie este capacitatea energiei
de a revela natura. Fiecare natură are lucrările sale, dar naturile se află în comuniune în
acelaşi ipostas. Un capitol original al teologiei
Sfântului Sofronie este „sinergia” care rezultă
din comunicarea însuşirilor, cu caracter ontologic real. Acest termen de sinergie este folosit
pentru prima dată în istoria dogmelor într-un
sens hristologic de către Sfântul Sofronie. Ea
îl ajută să evite orice acuzaţie de nestorianism.
Synodiconul Sfântului Sofronie nu aminteşte de
problema voinţelor în Iisus Hristos. „Comunicarea însuşirilor” şi „sinergia” în Iisus Hristos
sunt înţelese şi concepute prin prisma unicului
ipostas în care natura umană a lui Iisus Hristos
a fost enipostaziată în urma întrupării. Hristos
este Cel care voieşte şi acţionează, Cel care hotărăşte modul şi timpul apariţiei naturilor Sale.
Preot Ștefan Sloată

Săracia de bună voie
Bogăția este o piedică în calea mântuirii.
Pentru agonisirea, sporirea și păstrarea
ei, omul este împins la o mulțime de păcate: lăcomie, furt, nedreptate, zgârcenie.
Averea pricinuiește apoi multe griji și tulburări. Rari de tot sunt cei ce știu să folosească averea pentru înnobilarea sufletului lor și pentru ajutorarea aproapelui.
Mântuitorul spune: ”Mai lesne este a trece
cămila prin urechile acului, decât să intre
un bogat în împărăția lui Dumnezeu”. (Matei 19,24). De aceea, Mântuitorul sfătuiește pe cei ce doresc să ajungă mai repede
la desăvârșire să se despartă de avere și
să trăiască în sărăcie. Aceasta a spus-o
Mântuitorul tânărului bogat, care venise
să întrebe ce bine să facă spre a avea viață
veșnică. Când Mântuitorul i-a răspuns că

trebuie să păzească poruncile legii, acela
a spus că le-a păzit pe toate din tinerețe.
Atunci Mântuitorul i-a zis: ”Dacă voiești să
fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o
săracilor și vei avea comoară în cer, după
aceea vino și urmează-mi (Matei 19,21). Reiese limpede de aici că împlinirea poruncilor
este de ajuns pentru mântuire, dar că sărăcia de bunăvoie, creștinul o poate ridica la
scara desăvârșirii. Sărăcia de bunăvoie nu
înseamnă lene, ci înlăturarea lăcomiei de
avere. Împlinirea acestui scop îndulcește
lupta pentru existență și face mulți oameni
să capete mijloace de trai, primind din cele
dăruite de cei ce se leapădă de averi.
Preot Sloată Ștefan
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Împăcarea ca noțiune centrală în Vechiul Testament

Încă din cele mai vechi timpuri, în toate locurile a existat medierea. În ceea ce privește relatările Sfintei Scripturi încercările de
conciliere sau mediere sunt prezente sub
forma împăcării, împăcare reglementată în
mod strict și dur de multe ori am zice noi,
prin lege. În acest sens, Christoph Klein
spune: „Împăcarea reprezintă în Biblie și
prin aceasta, și în teologie, o noțiune centrală pentru că descrie evenimentul de mântuire cu rol decisiv, inițiat și desăvârșit de
de Dumnezeu, prin venirea lui Iisus Hristos
pe pământ”.
Pentru înțelegerea cât mai concisă a diferitelor
modalități de gestionare a conflictelor în Vechiul
Testament voi prezenta câteva evenimente conflictuale, soluționate fie cu ajutorul legii, fie prin
împăcare. De asemenea, pentru înțelegerea
desfășurării medierii este interesant de urmărit
etapele evolutive ale fiecărui conflict în parte. În
cadrul acestui capitol voi prezenta trei situații
conflictuale din Vechiul Testament, precizând

clar etapele medierii acestor conflicte.
Un prim exemplu de conflict ne este relatat în
referatul biblic, încă din primele pagini ale cărții
Facerii, mai precis imediat după crearea primilor oameni, între cei doi fii ai lui Adam, Cain și
Abel (primii doi născuți), lucru relatat în cartea
Facerii, în capitolul 4. Acest conflict comportă
mai multe fațete după cum urmează. În primul
rând, între Cain și Abel apare rivalitatea întâiului
născut. Potrivit psihologilor, această rivalitate
este existentă într-o măsură sau alta în cadrul
fiecărei familii în sensul în care odată cu nașterea celui de-al doilea copil, atenția și afecțiunea acordată primului este „îndreptată” spre
mezin sau împărțită în două am zice noi. Astfel,
o parte a conflictului dintre cei doi fii ai lui Adam
se naște tocmai din această rivalitate a celui
întâi născut, Cain în cazul de față. Consecința
firească a acestei rivalități este sentimentul de
invidie, de gelozie, stare care va duce în cele
din urmă la crimă, după cum citim în paginile
Sfintei Scripturi.

O altă parte a acestui conflict reiese, de asemenea, tot din invidie sau gelozie în momentul în
care jertfa lui Abel, adusă cu inimă curată și plină de mulțumire este primită de Dumnezeu, iar
jertfa lui Cain, adusă cu strângere de inimă și cu
zgârcenie nu este primită de către Dumnezeu.
Această parte a conflictului reprezintă apogeul, întregul conflict terminându-se cu fraticidul
lui Cain. Conflictul este rezolvat prin intervenția
proniatoare a lui Dumnezeu, care răsplătește fiecăruia după faptele sale, răsplata pentru Cain
fiind una zdrobitoare, și anume: „Și acum ești
blestemat de pământul care și-a deschis gura
sa, ca să primească sângele fratelui tău din
mâna ta. Când vei lucra pământul, acesta nu-și
va mai da roadele sale ție; zbuciumat și fugar
vei fi tu pe pământ” (Facerea 4, 11- 12).
Un alt conflict, vetero-testamentar, prezentat
tot în cadrul cărții Facerea este tot un conflict
între doi frați, mai precis între Esau și Iacov. Rivalitatea sau conflictul dintre aceștia se naște,
de asemenea, din lupta pe care aceștia o au
pentru a primi binecuvântarea tatălui lor. Sfânta
Scriptură prezintă în mod concis faptul că acest
conflict dintre cei doi frați începe odată cu aducerea lor pe lume. Astfel, în cartea Facerii găsim scrise următoarele: „Dar copiii au început a
se zbate în pântecele ei și ea a zis: Dacă așa au
să fie, atunci la ce să mai am această sarcină?
Și s-a dus să întrebe pe Domnul. Domnul însă
i-a zis: În pântecele tău sunt două neamuri și
două popoare se vor ridica din pântecele tău; un
popor va ajunge mai puternic decât celeălalt și
cel mai mare va sluji celui mai mic! Și i-a venit
Rebecăi vremea să nască și iată erau în pântecele ei doi gemeni. Și cel dintâi care a ieșit era
roșu și peste tot păros, ca o pielicică, și i-a pus
numele Isav. După aceea a ieșit fratele acestuia,
ținându-se cu mâna de călcâiul lui Isav; și i-a
pus numele Iacov” (Facerea 25, 22- 26).
În urma acestui conflict, prenatal, neînțelegerile
dintre cei doi frați continuă, între ei intervenind
minciuna (spunându-i tatălui că este Isav), viclenia (îmbrăcarea în blană), înșelătoria (furtul
dreptului de întâi născut), toate acestea reprezentând nimic altceva decât circumstanțe agravante ale conflictului, făcând astfel ca medierea
să fie mai greu de realizat. Important de observat este faptul că, spre deosebire de confictul
precedent dintre Cain și Abel, acesta are urmări
mult mai grave, răutatea de care dau dovadă
partizanii lui fiind mult mai perfidă și malefică.
Etapa medierii în cazul acestui conflict poate fi

recunoscută în împăcarea celor doi frați după
multă vreme, atunci când Iacov cere iertare lui
Esau pentru furtul dreptului de întâi născut, iar
acesta îl iartă, realizându-se astfel împăcarea
celor doi.
Cel de-al treilea conflict prezentat în cadrul
acestui capitol este cel dintre Avraam și nepotul său Lot, care, spre deosebire de primele
două, prezintă în mod clar, procesul de mediere
a conflictului, precum și solutionarea acestuia.
Astfel, conflictul dintre cei doi izbucnește în fapt
de la un lucru material, și anume de la turmele
de oi pe care fiecare dintre ei le dețineau, bine
știind faptul că amândoi erau păstori. Conflictul în sine este unul indirect, în sensul în care
nu cei doi erau partizanii direcți ai conflictului,
ci păstorii lor. Altfel spus, păstorii lui Avram se
certau cu cei ai lui Lot pentru locurile de pășunat turmele. Soluționarea vine pe cale amiabilă,
cei doi înțelegându-se de comun acord, ca unul
dintre ei să plece într-o direcție, iar celălat în
altă direcție. Referatul biblic relatează următoarele: „Avram însă era foarte bogat în vite,
în argint şi în aur. Şi a înaintat Avram pe unde
venise, de la miazăzi spre Betel, până la locul
unde fusese mai înainte cortul său, între Betel şi
Hai. Adică până la locul unde era jertfelnicul pe
care-l ridicase el mai înainte şi acolo a chemat
Avram numele Domnului. Însă pământul acela
nu-i încăpea să stea împreună, căci averile lor
erau multe şi nu-i încăpea locul să trăiască împreună. De aceea se întâmplau certuri între păzitorii vitelor lui Avram şi păzitorii vitelor lui Lot.
Pe atunci locuiau în pământul acela Canaaneii
şi Ferezeii. Atunci a zis Avram către Lot: „Să nu
fie sfadă între mine şi tine, între păstorii mei şi
păstorii tăi, căci suntem fraţi. Iată, nu e oare tot
pământul înaintea ta? Desparte-te dar de mine!
Şi de vei apuca tu la stânga, eu voi apuca la
dreapta; iar de vei apuca tu la dreapta, eu voi
apuca la stânga”. Şi ridicându-şi Lot ochii, a
privit toată câmpia Iordanului, care, înainte de
a strica Domnul Sodoma şi Gomora, toată până
la Ãžoar era udată de apă, ca raiul Domnului, ca
pământul Egiptului. Deci şi-a ales Lot tot ţinutul din preajma Iordanului şi a apucat Lot spre
răsărit; şi aşa s-au despărţit ei unul de altul.
Avram a rămas să locuiască în pământul Canaan, iar Lot s-a sălăşluit în cetăţile din ţinutul
Iordanului şi şi-a întins corturile până la Sodoma.” (Facerea 13, 2- 12).
Preot Cristian Gîdea

Sfânta Scriptură - reper absolut al împăcării într-o societate
Cuvintele Domnului Hristos sunt foarte precise atunci când vine vorba despre vreo tulburare sau despre aplanarea unui conflict.
Astfel, în cadrul predicii de pe munte, mai
precis în cuprinsul fericirilor, Domnul Hristos îi fericește pe cei făcători de pace, pe cei
ce urmăresc și slujesc pacea spunându-le
că plata lor va fi dobândirea numelui de fii
ai lui Dumnezeu: „fericiți făcătorii de pace
că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema”
(Matei 5, 9). În urma celor mai sus enunțate
putem trage o serie de concluzii încă dintru
începutul acestei lucrări, idei care vor sta la
baza întregii lucrări.
În primul rând, faptul că pacea este o stare care
trebuie urmărită de fiecare creștin în parte,
avându-L cu toții model pe Domnul Hristos, cel
care a enunțat această poruncă, bine știind faptul că, în viața Sa, cuvântul și fapta sunt cu totul conforme, adică El singur a împlinit această
poruncă a păcii, ca mai apoi să dea acest sfat.
În cel de-al doilea rând, tot privind la Persoana
și activitatea Domnului Hristos, trebuie remarcat faptul că de-a lungul vieții Sale pământești,
El și-a asumat rolul de mediator al conflictelor,
de Împăciuitor și de factor al dreptății.

Astfel, un exemplu relevant în acest sens ar fi
momentul în care Domnul Hristos izbăvește de
mânia fariseilor și cărturarilor femeia prinsă în
adulter, eveniment relatat de evanghelistul Ioan
în evanghelia sa, în capitolul 7, începând cu versetul 53 până la capitolul 8, versetul 11. În acest
caz, Domnul Hristos mediază conflictul ivit între
femeie și mai marii legii, cu ajutorul dreptății,
bazându-se pe înțelepciunea Sa desăvârșită,
precum și pe atotștiința Sa. De asemenea, el
se mai află în postura de a media conflictele în
mai multe momente ale vieții Sale pământești,
evenimente pe care le voi aminti și explica în
cadrul acestei lucrări.
Pentru înțelegerea cât mai concisă a modalităților în care Mântuitorul mediază conflictele,
în cadrul primului capitol voi dezbate pe larg o
serie de conflicte mediate din Vechiul Testament, cu scopul de a pune în balanță medierea
conflictelor în mediul iudaic, precum și porunca
păcii aduse de Iisus Hristos (bazată pe iubire). În
cadrul celui de-al doilea capitol voi vorbi propriu
zis despre medierea conflictului în epoca Noului
Testament.
Preot Cristian Gîdea

