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FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE DIN BORSEC
AU PRIMIT ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE

PRIMARUL
JÓZSEF MIK:
AM AVUT UN VOLUM
FOARTE MARE DE LUCRU
Activitatea în primăria din Borsec nu
s-a oprit în perioada stării de urgență. O
serie de proiecte au fost pregătite în
săptămânile care au trecut, și s-a făcut
administrarea proiectelor care sunt în
derulare. „Avem foarte mult de lucru în
privința proiectelor care sunt derulate de
primărie. Este o muncă care nu se vede
din exterior, dar care este esențial pentru
a putea duce la bun sfârșit aceste proiecte
de dezvoltare” – a explicat primarul
József Mik.
(continuare pe pagina 2.)

Mai multe rânduri de echipamente
de protecție au fost predate joi de către
administrația locală cadrelor medicale
din Borsec.
Este extrem de important în aceste
zile să sprijinim cadrele medicale în
lupta împotriva COVID-19. În acest
sens, substația din Borsec al Serviciului
Județean de Ambulanță, serviciul de
îngrijire al vârstnicilor și al bolnavilor
din cadrul asociației Caritas Alba Iulia,
respectiv cabinetul medical care func-

ționează în incinta clădirii dispensarului uman din localitate au primit
din partea administrației locale mai
multe rânduri de echipamente de protecție: viziere, combinezoane, botoșei,
halate, măști FFP2, mănuși de unică
folosință și dezinfectant lichid.
De menționat faptul că de la instituirea stării de urgență, primăria a
cheltuit peste 60.000 lei pe măsurile de
prevenire a infecției cu COVID-19. Din
această sumă au fost procurate echipa-

mentele de protecție care au fost împărțite locuitorilor din Borsec, respectiv
echipamentele și materialele necesare
funcționării centrului de carantină instituționalizată.
Tot din această sumă au fost achiziționate dozatoarele montate în scările
blocurilor din oraș, precum și materialele dezinfectante folosite pentru aceste dozatoare, respectiv pentru dezinfecția scărilor și al locurilor publice.
Rédai Botond
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Potrivit edilului, primăria a încercat să acționeze cât mai
eficient posibil în timpul stării de urgență și să ajute publicul,
printre altele, prin furnizarea de informații regulate despre
pandemie, asigurarea serviciilor online de către aparatul
administrativ, împărțirea de măști și mănuși protectoare
locuitorilor din Borsec, asigurarea serviciilor de cumpărături
pentru persoanele afectate direct de restricțiile de circulație
impuse de autorități. „Sperăm să putem continua asigurarea
serviciilor online către contribuabili și după terminarea stării de
urgență. Este important să facilităm eliberarea actelor
administrative către populație” – a menționat primarul
În ceea ce privește investițiile, lucrurile încep să revină la
normal. S-au reluat lucrările de reabilitare la Vila 49, iar firmele
implicate în construirea bazei de tratament din localitate își reiau
activitatea săptămâna viitoare. S-a emis totodată ordinul de
începere a lucrărilor de renovare pentru clădirea dispensarului
uman, iar în același timp s-a început procedura de achiziție
publică pentru reabilitarea termică a clădirii primăriei. Se speră
că vor fi progrese privind construcția sistemului de încălzire pe
bază de biomasă pentru încălzirea primăriei și a clădirilor publice
din jur. În acest sens se începe a treia procedură de achiziție,
primele două fiind suspendate din cauza lipsei de oferte.
Potrivit lui József Mik, tot personalul primăriei merită
laude pentru efortul depus în această perioadă grea. Pe lângă
sarcinile administrative zilnice, un volum foarte mare de lucru a
necesitat pregătirea diferitelor proiecte de investiții. Un astfel de
proiect de mare anvergură este cel depus în cadrul Programului
Operațional Regional. Este vorba de un proiect integrat, prin care
se vor efectua următoarele investiții: reabilitarea clădirii școlii și al
căminului cultural din localitate, demolarea a patru clădiri vechi
care găzduiesc locuințe sociale și construirea a două noi clădiri în
care vor fi amenajate 20 de locuințe sociale moderne. Totodată se

are în vedere extinderea infrastructurii de drumuri, construirea
mai multor terenuri de sport și locuri de joacă pentru copii,
respectiv modernizarea mai multor alei din oraș. Valoarea totală a
proiectului atinge suma de 7 milioane de euro.
În plus, a fost finalizată studiul de fezabilitate pentru
reabilitatea și extinderea iluminatului stradal, se așteaptă
deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor. Totodată este
pregătită documentația pentru reabilitarea termică a două blocuri
din Borsec. Și în acest caz se așteaptă deschiderea sesiunii de
depunere.
„După cum se poate vedea, avem foarte mult de lucru în
privința proiectelor care sunt derulate de primărie. Este o muncă
imensă, care nu se vede din exterior, dar care este esențial pentru a
putea duce la bun sfârșit aceste proiecte de dezvoltare” – a precizat
primarul. După cum am putut afla, s-au început și lucrările de
întreținere a spațiilor publice din oraș. „Trebuie să avem grijă de
orașul nostru indiferent de condiții. Ne pregătim pentru sezonul
de vară la fel ca în anii anteriori”.
După cum s-a vehiculat în ultimele zile, starea de urgență
va fi ridicată începând cu 15 mai. „Asta nu înseamnă că totul va
reveni la normal. Trebuie să avem multă răbdare și perseverență.
Sunt conștient asupra faptului că turismul din localitate este foarte
grav afectat de această situație”. Primarul și-a exprimat speranța că
unitățile turistice își vor putea deschide porțile în această vară, iar
turiștii își vor alege destinații autohtone în acest an pentru
petrecerea timpului liber. Totodată a anunțat faptul că luna
viitoare se va monta pista de bob de vară în incinta Complexului
de schi Speranța. „Rămâne de văzut dacă o să-l putem folosi.”
Cât despre festivalurile care se organizează în fiecare vară
la Borsec, se pare că acestea vor fi anulate. „Trebuie să trecem peste
această perioadă foarte grea. Sunt încrezător că vor veni timpuri
mai bune. ”
Rédai Botond

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL ORĂȘENESC BORSEC
Având în vedere situaţia epidemiei, Consiliul local al
orașului Borsec nu s-a întrunit nici în luna aprilie, ci pe baza
materialelor primite din timp în format electronic au fost
adoptate următoarele hotărâri:
În Hotărârea nr. 35 s-a aprobat preluarea în patrimoniul
oraşului străzile și zona din jurul izvorului Kossuth.
În Hotărârea nr. 36 s-a aprobat completarea Hotărârii
Consiliului local orășenesc Borsec nr. 27/2018 privind
reabilitarea, modernizarea și renovarea exterioară a clădirii

Liceului Tehnologic Zimmethausen și a fost inclusă în Programul
național de dezvoltare locală.
În Hotărârea nr. 37 s-a aprobat contractul de furnizare a
serviciilor de apă și canalizare ale orașului și s-au adoptat regulile
de funcționare.
În Hotărârea nr. 38 s-a aprobat un studiu privind eficacitatea iluminatului public și decorativ din oraș.
În Hotărârea nr. 39 s-a aprobat planul tehnic pentru
modernizarea Liceului Tehnologic Zimmethausen.
Traducere după: Farkas Aladár
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Se știe că, cea mai mare sărbătoare a creștinilor este
Învierea Domnului, „Paștile cele noi”. Ne-am obișnuit,
desigur, de ani buni să prăznuim cu mare fast această
sărbătoare, mai cu seamă de la momentul dobândirii
libertăţii noastre, în urmă cu treizeci de ani. Excepţie a
făcut, totuși, anul acesta.
Trăim de câteva săptămâni în miezul unei pandemii,
la modul propriu. Măsurile constrângătoare au afectat
direct și considerabil ritmurile vieții spirituale și familiale,
pulsațiile economice și sociale, ca niciodată în ultimele
decenii. Obligativitatea de a rămâne în case, dispariția unor
persoane apropiate, răpuse de coronavirus, sau îndepărtarea altora dragi, pentru mai multe săptămâni, în locuri
unde ne este interzis să ajungem, închiderea locurilor de
muncă și toate celelalte, încarcă și mai mult atmosfera
comunitară și socială. Toate acestea nu pot rămâne fără un
răspuns.
A intrat deja în tradiţia credincioșilor de azi ca, prin
intermediul televiziunii, să se facă părtași la venirea Sfintei
Lumini, în Sâmbăta cea Mare a Paștilor. Toate privirile sunt
aţintite atunci spre clipa miracolului, iar apoi, în câteva ore,
candele aprinse la Ierusalim ajung în toate colţurile lumii
ortodoxe. Răsună în toată strălucirea rugăciunea de la
Sfânta Liturghie: „Ca un purtător de viaţă și mai înfrumuseţat decât raiul și decât orice cămară împărătească mai
luminat s-a arătat, Hristoase, mormântul Tău, izvorul
învierii noastre”.
Anul acesta Lumina de la Ierusalim a fost primită de
întreaga comunitate, fiind distribuită de către cei cinci
voluntari. Au fost împărțite la miez de noapte, paharul cu
Sfintele Paști, oul înroșit și o felie de cozonac, la toți
credincioșii care au așteptat cuminți în fața locuințelor.
Anul acesta suntem mai plini de gânduri și mai
departe unii de alții, dar pacea și bucuria sărbătorii ne vor
cuprinde iarăși pe toți, drepți sau păcătoși, în brațele iubirii

răstignite, pentru că „Iisus Hristos, ieri și azi și în veci, este
același” (Evrei 13, 8).
Ne întărim în credinţă și redescoperim că lumina lui
Hristos este viaţa vieţii noastre. Împărăţiile și democraţiile
acestei lumi se fac și se prefac în multe chipuri, cu
făgăduinţe, ambiţii și idealuri schimbătoare. Numai Hristos
rămâne ieri și azi și în veci același (Evrei 13, 8) și ne cuprinde
blând, cu braţele Sale ţintuite pe Cruce. La El ne cheamă în
noaptea de Paști, după ostenelile Postului și privegherea
Prohodului, glasul mângâietor al păstorului: „Veniţi de
primiţi lumină!”. În noaptea Învierii, bisericile revarsă peste
întreaga lume o mare de lumină. O lumină care vine dinspre
Sfânta Masă, de la Mormântul Mântuitorului Hristos, și
care își are izvorul dincolo de ceruri.
În liniștea căminelor noastre, la lumina blândă a
candelei pascale, fiecare dintre noi va cugeta altfel despre
Sfintele Paști, despre viață și despre moarte, despre nevoia
noastră de Dumnezeu.
Cu ochii luminaţi de făclia Învierii, ne aprindem
inimile pentru lumina cea neînserată: Veniţi de primiţi
lumină!

Pr. Nicolae Ciupudean
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ȘCOLILE NU SE MAI REDESCHID ÎN ACEST AN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Președintele Klaus Iohannis a anunţat, luni, că școlile
nu se vor mai deschide în acest an de învăţământ – a relatat
agenția de știri Agerpres.
„S-a decis astăzi ca, pentru majoritatea elevilor, în
acest an școlar, grădiniţele, școlile și universităţile să nu se
mai redeschidă. Nu se vor întoarce elevul, studentul, fizic, la
cursuri”, a spus șeful statului într-o declaraţie susţinută la
Palatul Cotroceni. El a informat că anul școlar se va încheia
pe 12 iunie și că până la acea dată vor continua formele de
învăţământ la distanţă.
„Până în 12 iunie, elevii vor avea mediile încheiate cu
notele pe care le au acum. În cazuri excepţionale, se mai
poate face o evaluare suplimentară”, a adăugat șeful statului.
Președintele Iohannis a indicat că școlile se vor redeschide
în septembrie, când începe noul an școlar.
Șeful statului a precizat faptul că elevii din clasele
terminale vor putea reveni la școală după 2 iunie pentru a se
pregăti pentru examenele naţionale. În această situaţie,
normele de distanţare socială vor putea fi respectate, doar
dacă vor fi maximum zece în sală.
Președintele Klaus Iohannis a afirmat că în cazul în
care școlile s-ar fi redeschis, nu s-ar fi putut respecta
distanţarea socială, chiar dacă elevii ar fi mers în ture.
În această ședinţă au fost evaluate mai multe situaţii
cu privire la școli, în contextul în care epidemia de
coronavirus nu s-a terminat.
La rândul său, ministrul Educaţiei și Cercetării,
Monica Anisie, a anunţat luni că mediile elevilor vor fi
încheiate cu minimum două calificative sau note, fără să se
mai susţină tezele, iar materia neparcursă în acest an școlar
va fi recuperată.
„Cursurile realizate în unităţile de învăţământ rămân
suspendate, însă continuă învăţarea asistată de tehnologie,
ca și până acum, până în data de 12 iunie, când, de altfel, se
vor încheia cursurile anului școlar 2019-2020. Pentru elevii
care nu au acces la tehnologie, unităţile de învăţământ și
inspectoratele școlare vor oferi sprijin. Acestea vor
transmite elevilor resurse de învăţare și sarcini de lucru.
Totodată, Ministerul Educaţiei va elabora ghiduri
metodologice pentru fiecare disciplină, astfel încât unele
conţinuturi, care erau prevăzute pentru această perioadă, să
fie abordate în anul școlar următor. Cu alte cuvinte, se
recuperează materia neparcursă în această perioadă”, a
arătat ministrul, într-o declaraţie de presă.
Ea a menţionat că nu se vor susţine teze, iar în
situaţiile în care nu este posibilă acordarea a două

calificative, Ministerul Educaţiei va comunica modalităţile
de încheiere a situaţiei școlare.
„Referitor la încheierea situaţiei școlare, ţin să
menţionez că mediile vor fi încheiate cu minimum două
calificative sau note, așa cum, de altfel, am mai precizat, însă
nu se vor mai susţine teze. Pentru situaţiile excepţionale, de
exemplu în cazul în care un elev nu are două calificative sau
note, Ministerul Educaţiei va comunica modalităţile de
încheiere a situaţiei școlare. Astfel, dragi elevi, vă asigur că
vom încheia cu bine anul școlar. Totodată, studenţii își vor
continua învăţarea asistată de tehnologie, iar examenele se
pot susţine și online. Fiecare instituţie de învăţământ
superior, în baza autonomiei universitare, va stabili
modalitatea și data susţinerii acestor examene”, a spus
ministrul.
Anisie a subliniat că prioritatea Ministerului
Educaţiei și Cercetării este aceea de a asigura cadrul necesar
pentru încheierea situaţiilor școlare pentru toţi elevii, dar și
susţinerea examenelor atât pentru elevi, cât și pentru
profesori, "în condiţii de siguranţă și cu respectarea
recomandărilor" de distanţare fizică.
Ea a adăugat că în adoptarea acestor decizii s-a ţinut
cont și de măsurile luate de state precum Italia, Portugalia,
Letonia, Malta sau Ungaria în contextul pandemiei de
COVID-19.
La Borsec toți elevii sunt implicați în cursurile online
După cum am relatat mai devreme, clasele din cadrul
Liceului Tehnologic s-au organizat pe diferite platforme
online, iar cursurile se țin prin intermediul acestora. József
Ferency, directorul Liceului Tehnologic Zimmethausen din
Borsec a explicat faptul că fiecare elev din institutul de
învățământ este implicat în acest proces, iar orarul este
adaptat conform cerințelor fiecărei părți. „Profesorii își fac
treaba cu entuziasm, iar elevii au o atitudine foarte pozitivă.
Pot să vă spun că predarea online funcționează la noi în
parametrii optimi”. Partea bună a acestei situații deloc
îmbucurătoare generată de epidemia de coronavirus, în
opinia directorului, este faptul că în acest mod părinții se
implică personal în procesul de educație al copiilor. Și au
ocazia de a dobândi o perspectivă mai adâncă privind
activitatea profesorilor.
Este de menționat faptul că și activitatea copiilor de
grădiniță este organizată la Borsec, educatorii transmițând
părinților tematica prin care să se realizeze activitatea de zi
cu zi.
Rédai Botond
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APARAT DE TESTARE PCR
A fost instalat aparatul de testare PCR achiziționat
din donațiile celor de la Romaqua Group Borsec și Perla
Harghitei.
Acesta a costat 250.000 de lei şi a fost achiziţionat de
la o firmă din ţară.
În luna aprilie 2020, cele mai importante companii de
îmbuteliere a apei minerale au donat sume importante de
bani pentru achiziţia unui aparat de testare PCR, astfel încât
să fie mărită capacitatea de testare la noul coronavirus în
judeţul Harghita.
Perla Harghitei a alocat 10.000 de euro şi Mineral
Quantum 3.000 de euro. Iar Romaqua Group a donat 25.000
de euro, sumă care a fost completată, cu încă 5.000 de euro.
Aparatul Real Time PCR a costat aproximativ
250.000 de lei şi a fost achiziţionat de consiliul judeţean, la
propunerea DSP Harghita, de la o firmă din ţară. Costul
achiziţionării acestuia a fost suportat din donaţiile
efectuate, dar şi de către Consiliul Judeţean Harghita.
Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean
Harghita, a spus că acest aparat are o capacitate maximă de
testare de 98 teste/zi. De asemenea, la Spitalul Judeţean de
Urgenţă Miercurea Ciuc mai există un aparat PCR, a cărui

capacitate este tot de 100 teste/zi.
Într-o postare pe Facebook, Ion Proca, prefectul
judeţului Harghita, şi Borboly Csaba, au precizat faptul că
aparatul PCR a fost deja instalat la Direcţia de Sănătate
Publică.
„ Acest a este, p o ate, unu l dint re cele mai
spectaculoase momente de donaţii, dar e de precizat că în
judeţul nostru foarte multă lume s-a străduit să ajute, în
principal, sistemul medical – spunea Ion Proca. Noi n-o să
ştim, probabil, niciodată să le mulţumim celor din linia
întâi, oamenilor care lucrează în sistemul medical, pentru
ceea ce fac cu atâta dedicaţie şi profesionalism. Ne străduim,
însă, cu puţinele cuvinte pe care le avem la dispoziţie, să le
mulţumim şi să-i rugăm să fie curajoşi şi să ne apere – până
la urmă, cred că acesta este cuvântul.
Revin cu mulţumiri şi cu bucuria că am avut lângă
noi oameni extraordinari. Proprietarii firmelor de ape
minerale din judeţ sunt acum eroii zilei şi îmi face plăcere să
vă spun că atât Borsecul, cât şi Perla Harghitei, cât şi Mineral
Quantum au fost alături de noi într-un asemenea fel care
emoţionează realmente pe oricine”.
Sursa: informatiahr.ro

ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ ȘI SPORT
Am rămas blocați în case și în apartamente, ceea ce
ne-a redus posibilitatea pentru mișcarea obișnuită în viața
de zi cu zi. Învățarea la distanță îi obligă pe elevii noștri să
petreacă mai multe ore în fața ecranului. Postura rigidă nu
este absolut recomandată și sănătoasă pentru organism, de
aceea, este nevoie de exerciții fizice în fiecare zi.
Cei care locuiesc într-o casă cu grădină, le este mai
ușor să se plimbe în aer curat, să se joace și să facă diverse
exerciții. Cei care locuiesc într-un bloc sunt într-o situație
mai dificilă, dar ar trebui și chiar pot face exerciții fizice și
așa. Nu uitați de o încălzire scurtă: alergare locală, brațele
înainte și înapoi, înclinarea toracelui înainte, lateral,
inversarea torsului. Se pot efectua câteva genuflexiuni și
flotări. Exerciții abdominale obișnuite: ridicarea picioarelor, foarfece.
Pentru a consolida mușchii, se pot efectua
abdomene (privind spre tavan). Puteți sări pe ambele

picioare sau doar pe un picior (cu picioare alternante).
Sticlele de apă minerală ne sunt de mare folos. Cu ajutorul
acestora se pot efectua tracțiuni din brațe, înainte și înapoi.
Putem efectua lovituri de box. Ne putem ”lupta” cu fratele
sau cu părinții. Scările sunt, de asemenea, de mare ajutor
urcând și coborând scările până la etajul patru și înapoi.
Putem face acest lucru de mai multe ori pe zi. Să nu uităm de
exerciții de relaxare, de întindere la sfârșitul acestui
program, care sunt foarte importante.
Este recomandat să efectuăm toate exercițiile cu
fereastra deschisă și să petrecem 10-15 minute în fiecare zi
practicând aceste exerciții. De asemenea, au un efect de
îmbunătățire a stării de spirit. Experții recomandă zilnic cel
puțin 2.500 de pași. Mai recent, și la TV sunt transmise
asemenea exerciții, vă puteți inspira și de acolo.
Vă doresc multă sănătate și vă recomand să faceți
cât mai multe exerciții fizice!
Traducere după: Farkas Aladár
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ZIUA PĂMÂNTULUI
O SĂRBĂTOARE PENTRU NOI TOŢI

O parte din lucrările realizate de elevii Liceului Tehnologic Zimmethausen
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Ziua de 22 aprilie a fost declarată sărbătoare oficială a planetei
Pământ în anul 2009 de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU).
Decizia a fost adoptată ca expresie comună a dorinţei tuturor
de a contribui la un viitor mai curat şi mai verde.
Ziua Pământului a fost instituită în 1970 de senatorul
american Gaylord Nelson şi a avut scopul de a face cunoscute clasei
politice de atunci problemele cu care se confruntă mediul înconjurător.
După 20 de ani, în 1990, peste 200 milioane de oameni din
141 de țări au transformat Ziua Pământului într-o manifestare de o
amploare deosebită în istoria omenirii, prin alăturarea lor în dorința
de a milita pentru un viitor mai bun al planetei pe care locuim.
Anul acesta, se împlinesc 50 de ani de când celebrăm Ziua
Pământului. În contextul acestei cifre rotunde, Patriarhul Ecumenic a
transmis un mesaj în care aminteşte că, de fapt, „fiecare zi este Ziua
Pământului”.
„Fiecare zi este o ocazie de a sărbători pământul, căci Al
Domnului este pământul şi plinirea lui; lumea şi toţi cei ce locuiesc în
ea (Psalmul 23:1). Fiecare zi este o amintire a vulnerabilității și
solidarității noastre”.
Prin celebrarea Zilei Pământului ne reamintim că planeta
Pământ și ecosistemele sale ne oferă condițiile pentru întreținerea
vieții.
Cum puteți contribui?
Dacă vă întrebați despre cum puteți contribui la protejarea
mediului înconjurător, vă sugerăm noi câteva idei:
· în primul rând, fiți voi înșivă niște persoane model pentru
cei din jur, nu aruncați deșeuri, nu faceți focuri în păduri (oricând pot
scăpa de sub supraveghere), nu rupeți florile (mai ales cele protejate
prin lege), nu tăiați copacii și nu deranjați animalele sălbatice;
· dacă aveți șansa, fiți susținători activi ale acțiunile de
împădurire și de ecologizare;
· implicați-vă activ atunci când ONG-urile care luptă pentru
păstrarea mediului înconjurător, au nevoie de ajutor;
· semnalați orice probleme legate de mediu atunci când le
întâmpinați și nu plecați cu ideea că oricum nu le va rezolva nimeni;
· încercați, pe cât putință, să fiți un exemplu pentru
persoanele din jurul vostru și să aveți un comportament adecvat când
ieșiți în natură.
Sursa : basilica.ro, romaniasalbatica.ro
La a 50-a ediție a Zilei Pământului, în întreaga lume dar și
la Liceul Tehnologic „Zimmethausen” s-au organizat activități
online cu elevii claselor primare, gimnaziale și liceale: discuții
despre mediul înconjurător, vizionarea filmulețelor, realizarea
unor compuneri și desene despre cum putem proteja Pământul.
Aceste imagini prezintă mesajul: Să acționăm rațional, doar atât
ne cere natura!
Comitetul Eco Școală
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OMUL - PRIETEN SAU DUȘMAN AL MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR?
Statistica incendiilor din ultimii ani arată că în
perioada februarie-iulie, în România, se înregistrează cel
mai mare număr de arderi necontrolate ca urmare a
acţiunilor de igienizare a terenurilor de vegetaţie uscată.
Această situaţie este valabilă, din păcate, şi pe teritoriul
judeţului nostru.
De la începutul acestui an, la nivel judeţean, au fost
înregistrate un număr de 154 de incendii de vegetaţie
uscată, care au afectat o suprafaţă totală de peste 630 ha
vegetaţie uscată, extinse şi la aproximativ 17 ha fond
forestier. Echipajele de pompieri profesionişti din cadrul
subunităţilor operative ale Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Oltul” al judeţului Harghita au
participat la 66 de intervenţii pentru limitarea şi stingerea
incendiilor de vegetaţie uscată de pe terenurile agricole, a
arderilor pe terenuri virane şi a celor de igienizare a
deşeurilor menajere, echipajele de pompieri civili din
cadrul Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă au
intervenit la 62 de cazuri, iar la 26 de misiuni au
intervenit în cooperare pompierii militari şi civili
harghiteni.
De regulă, aceste situaţii de urgenţă se produc pe
fondul utilizării de către cetăţeni a focului deschis pentru
arderea resturilor vegetale de pe terenurile agricole, din
curţi, grădini şi de pe terenurile aflate în vecinătatea
imobilelor de locuit, iar condiţiile de vânt şi
nerespectarea măsurilor obligatorii de protecţie
constituie elemente care întreţin şi favorizează
propagarea focului. Arderile necontrolate pot fi soldate,
de cele mai multe ori, cu pagube materiale însemnate,
pun în pericol fondul forestier, produc efecte negative
asupra solului şi factorilor de mediu prin diminuarea
rezervei de apă şi, nu în ultimul rând, pot conduce la
pierderi de vieți omenești. Mai mult, pentru limitarea
manifestării acestor situaţii de urgenţă, intervenția
presupune mobilizarea suplimentară a resurselor umane
și materiale.
În unele cazuri s-a constatat că cetăţenii au aprins
vegetaţia uscată sau resturile menajere în condiţii de vânt
şi/ sau în apropierea anexelor gospodăreşti, a pădurilor,
fapte ce au favorizat propagarea rapidă a focului la
gospodăriile cetăţenilor ori la fondul forestier,

înregistrându-se pagube substanţiale.
Drept pentru care, stimaţi cetăţeni, se impune
respectarea unui set minimal de măsuri preventive:
– Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de
incendiu şi pe timp de vânt este interzisă;
– Realizarea arderii doar în locuri special
amenajate, cu respectarea măsurilor ce se impun pentru
împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;
– Supravegherea permanentă a arderii, precum şi
stingerea jarului, după terminarea activităţii;
– Utilizarea focului deschis la distanţe mai mici de
40 m faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide
combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.),
respectiv de 10 m faţă de materiale sau substanţe
combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum,
ulei etc.) este interzisă;
– Asigurarea mijloacelor tehnice pentru stingerea
de îndată a focului (rezervor cu apă, găleţi, lopată, sapă,
cazma), atunci când acesta scapă de sub control;
– Responsabilizarea adulţilor în ceea ce priveşte
jocul copiilor cu focul şi accesul acestora la sursele de foc
(chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz etc).
Acţiunile de ardere a miriştii, vegetaţiei uscate şi
resturilor vegetale pot fi executate DOAR cu avizul
autorităţii competente în protecţia mediului şi numai
după obţinerea, în prealabil, a permisului de lucru cu
focul. Emiterea acestuia se face prin grija primarului, de
către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
din localitate sau persoana împuternicită în acest sens.
Nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea
arderilor de vegetaţie uscată atrage după sine aplicarea de
sancţiuni contravenţionale, cu amenzi cuprinse între
1.000 şi 6.000 lei, pentru persoane fizice, respectiv între
25.000 şi 50.000 lei, pentru persoane juridice. De
asemenea, incendierile din ariile protejate constituie
infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un
an. Conform reglementărilor legale în vigoare, APIA
poate diminua sau retrage subvenţiile pentru deţinătorii
terenurilor igienizate prin arderea vegetaţiei, în situația
în care aceștia nu dețin acceptul din partea autorităţilor.
COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII
PUBLICE
Sursa: ziarharghita.ro
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ANUNŢURI
SC IZVORUL SRL
Stimați clienți,
Având în vedere restricționarea de circulație a persoanelor peste
65 de ani, SC Izvorul SRL Borsec vă oferă servicii de transport la
domiciliu a produselor alimentare, celor care vor să se aprovizioneze de la magazinele societății.
Pentru comandă puteți să sunați zilnic la cele două magazine
alimentare:
1. Magazin alimentar (Stațiune) – 0747 871 828
2. Magazin alimentar (lângă PECO) – 0266 337 319
Livrarea se va face zilnic între orele: 16:00 – 17:00
Transportul este GRATUIT!
MAGAZIN FALÓ
Magazinul nostru cu produse tradiționale livrează produsele la
domiciliu: pâine proaspătă, carne proaspătă, mezeluri,produse
lactate.
Să ne contactați la numărul de telefon: 0728 905 603 și vă vom
duce produsele acasă.

Adresa magazinului nostru este: Strada Carpați, nr. 81.
Vă așteptăm cu drag!
IZABELL PARTNER
Pizza Family 45 cm 1.500 gr+Ketchup - 45 Ron + 5 Ron transport
la domiciliu
Puteți comanda la numărul de telefon: 0743 111 953
SC PAN FERANTO SRL
Magazinul nostru livrează produsele la domiciliu.
Puteți să ne contactați la numărul de telefon: 0744 383 777
RESTAURANT PANSELUȚA
Puteți comanda la numărul de telefon: 0266 337 570
Dacă se solicită, livrăm comanda și la domiciliu.
RESTAURANT FALÓ
Puteți comanda la numărul de telefon: 0728 905 603 . Detaliile se
vor discuta la telefon.

ȘAH
Vă prezentăm rezolvarea diagramei de
şah din ziarul local Izvoarele din luna
martie 2020.
Soluția problemei:

10 Rf2-e1D+
11 Txe1#

Rezolvare: Vodă Costel
Vă prezentăm o nouă diagramă de șah
şi pasionații de şah sunt rugați să ne dea
soluțiile pentru rezolvarea problemei (date
de contact: CNIPT Borsec, email: turism.
borsec@gmail.com).
Rezolvarea diagramei se va publica în
numărul următor al ziarului local
Izvoarele.

1 Ng1-Rxg1
2 Cf5-h2
3 Cg3-h4
4 Ch1-Rxh1
5 Rf1-h3
6 a6-e5
7 a7-e4
8 a8T-e3
9 Te8-e2+
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