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În anul 2019, fermierii pot beneficia de sprijin financiar din fonduri europene
şi de la bugetul naţional în cadrul următoarelor scheme de plată/ măsuri
de sprijin/ ajutor: Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), Plata
redistributivă, Plata pentru practici agricole benefice pentru climă
şi mediu, Plata pentru tinerii fermieri, Plata pentru micii fermieri şi
Ajutoare Naţionale Tranzitorii (ANT): culturi în teren arabil (ANT 1), in
pentru fibră (ANT 2), cânepă pentru fibră (ANT 3), tutun (ANT 4), hamei
(ANT 5), sfeclă de zahăr (ANT 6), bovine-lapte (ANT 7), bovine-carne
(ANT 8) şi ovine/caprine (ANT 9).
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Invazia produselor străine a pus stăpânire pe piața românească, aspect care a fost
mult accentuat după intrarea României în Uniunea Europeană și apariția numeroaselor
hipermaketuri. Dintr-o țară cu un puternic potențial agricol, România a ajuns în
ultimele decenii mai degrabă o importantă piață de desfacere pentru țările cu o
infrastructură mult mai bine pusă la punct, unde producătorii sunt sprijiniți
și subvenționați de stat.
Făcând un tur prin piețele târgumureșene se poate observa cu ușurință
diferența în ceea ce privește numărul vizitatorilor, dar și a producătorilor.
Dacă în urmă cu decenii piețele erau deseori supraaglomerate în special
în diminețile de la sfârșitul săptămânii, acum fiecare producător se arată
bucuros atunci când un potențial client se oprește în fața meselor pe care
și-au aranjat cu grijă produsele obținute cu sudoarea frunții.
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De ce să consumi produse locale. Zi de Zi
O nouă ediție a campaniei Consumă produse locale, demarată în 2018, ajunge sub ochii cititorilor noștri. Producători
mureșeni de pâine și produse de patiserie, carne sau mezeluri, lactate și brânzeturi, ciuperci, fructe, semințe și condimente
își prezintă povestea în această ediție specială a cotidianului Zi de Zi, inițiator și realizator al proiectului.
Argumentele pentru o inițiativă de acest gen sunt multiple, iar beneficiarii ei sunt atât producătorii, consumatorii, dar și
întreaga comunitate locală.
O vânzare mai bună de produse locale înseamnă profituri mai bune pentru agenții economici, lucru care presupune
companii mai puternice, prin reinvestirea profiturilor, mai multe locuri de muncă, impozite și taxe plătite la bugetul local.
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Producătorii locali, sprijiniţi de Direcţia Sanitar Veterinară
De bine, de rău, trăim într-o lume în care alimentația nu mai e sezonieră. Dacă dorim,
spre exemplu, să ornăm sarmalele de Crăciun
cu niște căpșuni, putem fi siguri că undeva,
chiar și în miez de iarnă, le putem găsi într-un
supermarket autorizat și că nu suntem nevoiți
să apelăm la traficanții de căpșuni. Dar acum
ne apropiem de sezonul legumelor și fructelor proaspete românești. Nu mai trebuie să ne
mulțumim cu gogonele murate undeva prin
Africa și cu mere culese din copaci argentinieni. Și există o mare plăcere în a-ți vedea numele țării sau al orașului tău pe etichetele produselor din magazine sau de pe tarabe. Oricât
de rotundă și mare s-ar crede pătlăgeaua aia
chinezească, tot mai bună este cea crescută
pe meleagurile noastre.
Dar oricât de mult ne-am bucura că în zilele
noastre poți alege dintre zeci, poate sute, de
tipuri și feluri diferite ale aceluiași produs, în
special în această perioadă a anului, nu trebuie
scăpat din vedere faptul că ne aflăm, totuși, într-o economie de piață. Producătorii, în special
cei locali, încearcă mereu să ofere clientului un
produs cât mai deosebit și care să nu se asemene prea mult cu produsul vecinului de tarabă.
Consumatorul trebuie să fie sigur că pentru el,
riscurile de orice tip, în special cel de îmbolnăvire, sunt cât mai scăzute. Un client fericit înseamnă, automat, un producător mai bogat.
Și ca să se minimalizeze orice potențial pericol,
atât în ajutorul clientului, cât și în al producătorului, vine Direcția Sanitar Veterinară și pentru
Siguranța Alimentului (DSVSA). Mulți dintre noi
am auzit de această instituție de la televizor
sau în șuierul vântului de vară, dar poate că nu
știm cu exactitate care este rolul ei, cum contribuie la sănătatea publică și cum susține ea
producătorii locali. Redacția cotidianului Zi de
Zi a intrat în contact cu directorul executiv al
DSVSA Mureș, dr. Kincses Sandor, pentru a-i
adresa câteva întrebări ce privesc activitatea
acestei instituții publice.
Reporter: Vă rog să faceţi o prezentare a
instituției a cărei activitate o coordonaţi.
Kincses Sandor: Direcția Sanitar Veterinară și
pentru Siguranța Alimentului este o instituție
publică cu personalitate juridică. Este subordonată Agenției Naționale Sanitar Veterinare
și pentru Siguranța Alimentului și Guvernului

României. Avem trei linii principale pe care lucrăm. Prima este sănătatea animală. În special
ne ocupăm cu bolile animalelor vii.
Partea de siguranța alimentelor se ocupă cu
produsele de origine animală, însemnând lapte, carne, brânză, ouă și produse de origine
non-animală, produse agricole. Partea de siguranța alimentelor definește faptul că noi ne
ocupăm cu tot ce înseamnă abator, fabrică de
procesare a laptelui, a cărnii, carmangerii, dar
și cu supermarketurile. Toate sunt sub supravegherea noastră.
Avem și partea de laborator care se lucrează pe
două planuri: sănătatea animală, cu diagnosticarea bolilor animalelor domestice și sălbatice
și partea de siguranța alimentelor, care se ocupă cu analize microbiologice și fizico-chimice.
Toate acestea în cadrul laboratorului.
DSVSA Mureș are un număr total de 117 angajați, dintre care 85 sunt funcționari publici
și 32 sunt medici contractuali. Medicii contractuali se află în permanență la unitățile de
procesare sau abatorizare. Ei asigură controlul
oficial. Funcționarii publici se ocupă cu inspecția și controlul.
Rep.: Care sunt atribuțiile instituţiei?
K.S.: În responsabilitatea noastră revine identificarea animalelor. Noi avem biroul de identificare și înregistrare a animalelor crotaliate, toate fiind în evidența noastră. Avem un număr de
94 de circumscripții sanitar-veterinare la nivelul județului, unde sunt medici primari. Ei sunt
coordonați de către noi. Au contract cu DSVSA
pentru un program național de control al bolilor - vaccinări obligatorii, recoltări probe -,
efectuează manopera acestor lucrări și noi verificăm calitatea.
Rep: Care este importanța instituției în
economia județului Mureș?
K.S.: Importanța are două aspecte. Noi răspundem de sănătatea tuturor animalelor domestice, adică a animalelor de companie, dar
și a animalelor din sectorul zootehnic, cu importanță economică. Sunt verificate și supravegheate de instituția noastră pentru tot ceea
ce înseamnă boli.
Pe partea de siguranța alimentelor suntem singura instituție cu specialiști care asigură controlul pe întreg lanțul alimentar, începând de la
furaje, din fermă, până la procesare, vânzare,

furnizat probele. Nu am avut rabie sau turbare
de şase ani. Din fericire, toxiinfecții alimentare
nu am avut de o perioadă lungă de timp. Eu consider că în România, ca domeniu de activitate,
suntem în primele cinci județe din țară.

Dr. Kincses Sandor, directorul
DSVSA Mureş
consum. Avem medicii noștri, după cum v-am
spus, care sunt în unitățile de procesare. Sunt
acolo zi de zi și asigură asistența sanitar-veterinară. Avem și laboratorul care este un laborator cu 60 de metode acreditate RENAR, care
înseamnă foarte mult și, pe siguranța alimentului și pe sănătatea animală, efectuăm peste
un milion de analize anual. Este o cifră uriașă.
Rep.: Numărul mare de analize înseamnă
că sunt multe animale și produse de origine animală. Cum se compară această cifră
din județul Mureș cu celelalte județe?
K.S.: Dacă luăm efectivele de animale, suntem
județul cu al doilea cel mai mare efectiv de
ovine din țară. În Mureș sunt peste 700.000
de ovine. De asemenea, suntem numărul trei
la bovine, având peste 85.000 de bovine. Mai
mult, suntem județul cu cea mai mare producție de lapte din toată țara. Avem peste
15 unități de procesare a laptelui, dar și şase
abatoare, acestea din urmă lucrând mai mult
pentru piața internă. Avem peste 20 de unități
de procesare a cărnii. Ca și domeniu de activitate, suntem în top 5 județe la nivelul național.
Avem cel mai mare număr de mistreți examinați pentru pesta porcină africană. Anul trecut
s-au luat peste 2.300 de probe, cu ajutorul gestionarelor fondurilor de vânătoare care ne-au

Rep: Care este importanța Direcţiei Sanitar
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
la nivelul județului Mureș?
K.S.: Cea mai simplă modalitate de legalizare
a vânzărilor sunt formele de înregistrare care
se fac pentru vânzare directă. De exemplu,
lapte sau ouă. Vorbim de produse primare.
Orice producător de lapte, ouă, poate să vină
la noi și îl înregistrăm cu cea mai mare plăcere. Bineînțeles, trebuie să respecte anumite
reguli legale.
Avem posibilitatea de a efectua analize la nivelul laboratorului sanitar-veterinar. Crescătorii de animale sunt într-o strânsă legătură cu
noi în ceea ce privește identificarea animalelor. Baza de date privind animalele, specia
ovină, caprină, porcină și bovină este la noi.
În ceea ce privește pașapoartele animalelor,
orice schimbări care intervin în efectivele de
animale, în starea de sănătate a acestora, noi
suntem prima instituție care avem contact cu
crescătorii și producătorii.
Rep.: Când vine vorba de producătorii locali, cum îi sprijiniţi?
K.S.: Le asigurăm, în primul rând, documentația necesară. Organizatorul târgului vine, noi le
spunem cine poate să participe - vorbim strict
din punct de vedere legal - care sunt cerințele,
sfaturi, mai mult privind siguranța alimentelor.
Ori de câte ori sunt festivaluri, târguri, serbări,
colegii noștri sunt prezenți și verifică expozanții sau comercianții.
În ceea ce depinde de noi, de instituție și de toți
colegii, întotdeauna stăm la dispoziția crescătorilor, producătorilor, bineînțeles în termenele
și limite legale. Nu putem să facem cum vor ei
de multe ori. În ceea ce e legal, încercăm să îi
ajutăm. Când sunt diferite expoziții ale producătorilor locali, ale producătorilor agricoli din
județ sau chiar și ale producătorilor sau procesatorilor mai mari, întotdeauna suntem în sprijinul organizatorilor de asemenea evenimente,
târguri, expoziții.
A consemnat Alex PĂTRAȘCU

De ce să consumi produse locale. Zi de Zi
O nouă ediție a campaniei Consumă produse locale, demarată în 2018, ajunge sub
ochii cititorilor noștri. Producători mureșeni de pâine și produse de patiserie,
carne sau mezeluri, lactate și brânzeturi,
ciuperci, fructe, semințe și condimente își
prezintă povestea în această ediție specială a cotidianului Zi de Zi, inițiator și realizator al proiectului.
Argumentele pentru o inițiativă de acest gen
sunt multiple, iar beneficiarii ei sunt atât producătorii, consumatorii, dar și întreaga comunitate locală. O vânzare mai bună de produse
locale înseamnă profituri mai bune pentru
agenții economici, lucru care presupune companii mai puternice, prin reinvestirea profiturilor, mai multe locuri de muncă, impozite și taxe
plătite la bugetul local. Pe scurt, banii se întorc
în comunitatea locală, iar acest lucru înseamnă dezvoltare.

sine prospețime și costuri mai mici de transport. În plus, informațiile despre o companie
locală sunt mai multe, deci posibilități mai mari
de a avea detalii despre procesul de producție,
originea materiei prime, modul de procesare
etc. Aici, ar mai fi de amintit că județul Mureș
este, prin excelență, o zonă cu mare tradiție în
prelucrarea produselor tradiționale.
Desigur, lista producătorilor locali mureșeni
din domeniul agroalimentar este mai lungă decât cea care apare în acest proiect. Invitația a
fost lansată către toți, însă unii au apreciat că
nu este acum momentul potrivit. Campania inițiată de cotidianul Zi de Zi va continua, deci vor
fi și alte oportunități. Până atunci vă invităm să
parcurgeți poveștile de succes ale celor prezenți în ediția Consumă produse locale - 2019
și, dacă nu le cunoașteți, încă, produsele, să le
testați cu încredere.
De cealaltă parte, mureșenii au și ei de câștigat din consumul de produse locale. Calitatea

și prețurile acestor produse sunt, de regulă,
mai bune, deoarece proximitatea aduce după

Florin Marcel SANDOR
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15 mai, termenul limită pentru depunerea cererilor unice de plată

Centrele APIA, în plină campanie
de primire a cererilor unice de plată
În anul 2019, fermierii pot beneficia de sprijin
financiar din fonduri europene şi de la bugetul
naţional în cadrul următoarelor scheme de plată/
măsuri de sprijin/ ajutor: Schema de plată unică
pe suprafaţă (SAPS), Plata redistributivă, Plata
pentru practici agricole benefice pentru climă şi
mediu, Plata pentru tinerii fermieri, Plata pentru
micii fermieri şi Ajutoare Naţionale Tranzitorii
(ANT): culturi în teren arabil (ANT 1), in pentru
fibră (ANT 2), cânepă pentru fibră (ANT 3), tutun
(ANT 4), hamei (ANT 5), sfeclă de zahăr (ANT
6), bovine-lapte (ANT 7), bovine-carne (ANT 8)
şi ovine/caprine (ANT 9).
Potrivit informaţiilor furnizate de Ovidiu Săvâşcă,
director executiv al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură (APIA) Mureş, la nivelul
judeţului Mureş, “comparativ cu anul 2018 când
am înregistrat cereri de plată de la un număr de
25.400 de fermieri, în acest an, la data de 16
aprilie 2019, deci cu o lună înainte de finalizarea
campaniei anului curent, au fost înregistrate un
număr de 15.611 cereri unice de plată.”
“Din experienţa anilor anteriori consider că
este un ritm satisfăcător de depunere, astfel
încât până la data limită, 15 mai 2019, avem
capacitatea de a primi toate cererile de plată”,
a subliniat directorul executiv al APIA Mureş.

Măsuri numeroase
de sprijin
Cererile unice de plată se depun în perioada
1 martie - 15 mai 2019, iar pe lista măsurilor
de sprijin se află şi sprijinul cuplat pentru
următoarele categorii: soia, lucernă, leguminoase
boabe pentru industrializare (mazăre şi fasole),
cânepă pentru ulei şi/sau fibră, orez, sămânţă
de cartof, hamei, sfeclă de zahăr, tomate pentru
industrializare cultivate în câmp, castraveţi
pentru industrializare cultivaţi în câmp, legume
cultivate în spaţii protejate (legume cultivate în
sere: tomate, castraveţi, ardei, varză timpurie
şi extratimpurie şi legume cultivate în solarii:
tomate, castraveţi, vinete, ardei şi varză), fructe
destinate industrializării (prune, mere, cireşe,
vişine, caise şi zarzăre) pentru obţinerea de
produse alimentare nonalcoolice, cartofi timpurii,

Obligaţiile fermierului:

- Să fie înregistrat în Registrul Unic de
Identificare, administrat de APIA;
- Să depună o singură cerere de plată la central
local/ judeţean APIA unde este arondat;
- Să dovedească faptul că este fermier activ
pentru plăţile directe/ măsurile de mediu şi
climă M11 şi M13;

Ovidiu Săvâşcă, directorul executiv al APIA Mureş
semitimpurii şi de vară pentru industrializare,
ovine, caprine, taurine din rase de carne şi metişii
acestora, vaci de lapte, bivoliţe de lapte şi viermi
de mătase.
Totodată, portofoliul măsurilor de sprijin cuprinde
şi Măsura 10 - Agro-mediu şi climă, Măsura
11 - Agricultura ecologică şi Măsura 13 - Plăţi
pentru zone care se confruntă cu constrângeri
naturale sau alte constrângeri specifice.

Recomandări utile
pentru fermieri
Directorul executiv al APIA Mureş recomandă
fermierilor “să verifice situaţia terenurilor pe
care le utilizează, pe care intenţionează să le
declare la APIA, comparativ cu datele declarate
la Registrul Agricol al primăriilor unde sunt
înregistraţi cu suprafeţele respective, astfel încât
datele cuprinse în adeverinţa absolut necesară
la dosarul de subvenţie să fie conforme cu
declaraţiile din cererea de plată.” “Potenţialilor
beneficiari din sectorul zootehnic le recomand,
de asemenea, să se asigure că datele înscrise
în cererea de plată cu privire la animale sunt
actualizate în evidenţele de la medicii veterinari”,
a adăugat Ovidiu Săvâşcă.

Apel către formele
asociative
Totodată, directorul executiv al APIA Mureş a
făcut un apel către formele asociative, respectiv
- Să declare corect toate suprafeţele şi culturile
şi/sau efectivele de animale;
- Să identifice şi să delimiteze corect fiecare
parcelă agricolă utilizată;
- Să îndeplinească toate condiţiile de eligibilitate
specifice fiecărei scheme de plată solicitată;
- Să se prezinte pentru clarificări la APIA cu
documentele solicitate, dacă i se solicită acest
lucru;
- Să respecte normele de ecocondiţionalitate
(GAEC şi SMR) pe toată suprafaţa agricolă a
fermei. Nerespectarea uneia dintre aceste norme
atrage după sine reducerea plăţilor, în funcţie de
gravitatea, amploarea, persistența şi caracterul
repetat al nerespectării acestora, cu excepţia
ANT sector vegetal şi zootehnic, precum și a
schemei simplificate pentru micii fermieri;
- Să permită efectuarea controalelor, de către
APIA sau de către alte organisme abilitate în
acest sens. În caz contrar, poate fi exclus de
la plată!

către asociaţiile de crescători de animale, “să
se asigure că la data depunerii cererii de plată
deţin toate documentele necesare conform
hotărârii adunărilor generale prin care acestea
au decis titularul cererii unice care pot fi asociaţia
sau membrii individuali, precum şi modul de
distribuire a suprafeţelor între membrii şi modul
de utilizare a fondurilor provenite din subvenţii.”
Apel către responsabilii de administrare a
pajiştilor comunale la nivel de UAT
“Transmitem pe această cale un apel şi
către unităţile administrativ-teritoriale pentru
definitivarea în timp util a dreptului de utilizare a
pajiştilor comunale, mai ales în cazul celor pentru
care a intervenit rezilierea unor contracte faţă
de campania anterioară, deoarece este posibil
ca acestea să se afle sub angajamente de
agromediu în derulare. Precizez că este important
ca utilizatorii acestora să depună contractele
odată cu cererea, adică cel târziu la 15 mai, iar
prin exceptie, dacă procedurile de atribuire nu pot
fi finalizate până la aceasta dată, este deosebit de
important ca respectivele pajişti să fie cuprinse,
prin adăugarea lor şi modificarea astfel a cererii
iniţiale, până la 31 mai”, a transmis directorul
executiv al APIA Mureş.

Pachete de măsuri
de agromediu
Nu în ultimul rând, directorul executiv al APIA
Mureş a subliniat că fermierii au posibilitatea să
acceseze şi măsuri de agromediu şi climă, în

Documente necesare:

- Copie CI/BI/ paşaport;
- Dovadă cont bancar activ;
- Pentru persoanele juridice - actele care atestă
forma de organizare, înregistrarea fiscală şi
numirea/ desemnarea unui administrator, după
caz, în original;
- Documente specifice, diferenţiate pe tipul de
sprijin solicitat;
- Documentele necesare care dovedesc utilizarea
terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin
zone de interes ecologic, precum şi a animalelor
declarate.

unităţile administrativ-teritoriale urile eligibile.
“Reamintesc fermierilor despre posibilitatea
accesării măsurilor de dezvoltare rurală,
binecunoscutele pachete de agromediu, cât şi
cele specifice agriculturii ecologice, angajamente
care se pot încheia şi începând cu anul 2019.
Sumele alocate acestor măsuri pot atrage
interesul fermierilor în accesarea lor, cuantumul
pe hectar fiind de la 142 până la 310 euro, evident
în plus faţă de plăţile directe pe suprafaţă. De
asemenea, menţionez că aproximativ jumătate
din suprafaţa agricolă a judeţului ar putea
beneficia de aceste măsuri, fiind eligibile 51 de
unităţi administrativ-teritoriale din cele 102 ale
judeţului. Desigur, există condiţii de respectat,
pentru mai mulţi ani, la nivel de parcelă în
unele cazuri, de aceea este vital ca fermierii
interesaţi de aceste măsuri să aibă în primul
rând la dispoziţie terenurile pentru toată perioada
de angajament. Pe lângă acestea, mai sunt şi
alte cerinţe specifice, care le vor fi prezentate
fermierilor de către funcţionarii APIA”, a declarat
Ovidiu Săvâşcă.

Atenţie la termenul limită!
În încheiere, directorul executiv al APIA Mureş
a reamintit importanţa încadrării în termenul
de 15 mai 2019.
“Îi rugăm pe fermieri să comunice funcţionarilor
APIA, cu promptitudine, orice modificare de
program, şi cel mai bine să respecte chiar
programarea stabilită împreună cu reprezentanţii
APIA. Acest fapt ar contribui la optimizarea
utilizării timpului necesar preluării cererilor,
la creşterea calităţii operaţiunii de preluare
şi verificare preliminară a cererilor, cât şi la
evitarea aglomeraţiilor din ultimele zile. Conform
regulilor stabilite şi în anii anteriori, cererile
exploataţiilor cu terenuri sub 50 de hectare sau
a exploataţiilor exclusiv din sector zootehnic se
primesc la centrele locale ale APIA Mureş, iar
exploataţiile mai mari de 50 de hectare solicitate,
cu sau fără animale, se primesc în continuare
numai la Centrul Judeţean APIA Mureş”, a
conchis Ovidiu Săvâşcă.
Alex TOTH
- Beneficiarii M11 trebuie să depună odată cu
cererea unică de plată sau până la termenul
limită de depunere a cererii, copia contractului
încheiat între organismul de control și beneficiar,
copia după fişa de înregistrare a beneficiarului
în agricultura ecologică conform Anexei 1 din
Ordinul MADR 1253/2013, cu modificările şi
completările ulterioare (care se depune odată cu
cererea sau până la terenul limită de depunere
cerere şi care trebuie să fie vizată de DAJ şi
valabilă pentru anul în curs).
Conform articolului 2, alineatul 1, din Ordinul
MADR nr. 1253/2013, cu modificările şi
completările ulterioare, în fiecare an, până la
data de 16 mai (inclusiv), operatorii au obligaţia
de a-şi înregistra activitatea în sistemul de
agricultură ecologică.
Responsabilitatea privind legalitatea şi
valabilitatea documentelor aparţine fermierului şi/
sau autorităţii care a emis/atestat documentele,
după caz.

4

consumă produse locale
23.04.2019

Povestea brânzeturilor de la munte

25 de ani de continuă dezvoltare

SC MIRDATOD PROD SRL, Ibanesti nr. 273, Jud. Mures, Romania, Tel./Fax +40 265 538 055, e-mail: contact@mirdatod.ro,web: www.mirdatod.ro

Istoria SC Mirdatod Prod SRL începe acum 25 de ani. Atunci, doi
fraţi, Mircea şi David Todoran, au pus bazele unei mici fabrici de
procesare lapte în comuna Ibăneşti din judeţul Mureş. De-a lungul
timpului, afacerea lor a căpătat amploare, depăşind graniţele
judeţului şi ducând gustul şi calitatea laptelui de la munte pe
mesele românilor din întreaga ţară.
Totodată, gama de produse s-a diversificat foarte mult, ajungând la un
număr impresionant de 50 de sortimente: Caşcaval, Telemea, Brânză
de Burduf, Urdă, Smântână, Brânză de vaci, Brânză topită, Cremă de
brânză topită, Unt, Rulade afumate cu condimente şi chiar Mozarella.

Avantajele laptelui de munte

Produse atestate
Prin demersurile susţinute de-a lungul anilor, compania a reuşit
să obţină atestate pentru sortimentele Cascaval de Ibăneşti,
Smântână de Ibăneşti şi Urdă de Ibăneşti drept Produse Montane,
atestate oferite de Ministerul Agriculturii. Însă cea mai notabilă
realizare este atestarea produsului Telemea de Ibăneşti ca Produs
de Origine Protejată (DOP), acesta devenind primul şi singurul
produs DOP din România.

Perspective de viitor

Secretul telemelei de Ibăneşti stă chiar în reţeta sa - o reţetă
unică, specifica zonei, şi veche de sute de ani. Aceasta presupune
utilizarea laptelui de vacă obţinut în arealul geografic al munţilor
Gurghiu şi folosirea în procesul de fabricaţie a unei saramuri
naturale, provenite din Fântânile sărate de la Orşova. Acest
zăcământ natural este bogat în calciu şi magneziu, având un
aport important în aroma şi valoarile nutriţionale regăsite în
Telemeaua de Ibăneşti.
Calitatea acestor produse este garantată prin măiestria şi
devotamentul personalului calificat, cât şi din punct de vedere
al siguranţei alimentelor. Unitatea de producţie are implementate
şi certificate Sistemele de Calitate şi Siguranţă a Alimentelor SR
EN ISO 22000/2005, SCHEMA FSSC; HALAL şi BSCI.

În ultimul an, datorită creşterii exponenţiale a producţiei şi a
sortimentaţiei, compania a investit în deschiderea celei de-a doua
fabrici de producţie, în oraşul Reghin. Astfel, creşterea capacităţii
de producţie îi oferă oportunităţi mai mari de a distribui produsele
mureşene la nivelul întregii ţări.
Mai mult, extinderea afacerii a însemnat şi investiţii în domeniul
marketingului şi publicităţii. Astfel, compania a înregistrat la
OSIM marca IBALACT, urmând ca în viitorul apropiat întreaga
gamă de produse Mirdatod să fie comunicată sub acest brand.
Numele IBALACT a rezultat din dorinţa antreprenorilor de a-şi
arăta recunoştinţa pentru acest ţinut uimitor, al cărui merit sunt
proprietăţile laptelui bogat, hrănitor şi sănătos de Ibăneşti.
Sandu TUDOR

Pe lângă diversificarea gamei de produse, compania a profitat de
avantajul zonei montane a judeţului Mureş, la poalele munţilor
Gurghiu. Astfel, au fost identificate potenţialul şi beneficiile
acestei zone geografice deoesbite, prin condiţiile de climă şi
relieful montan, floră bogată şi specifică, ce oferă caracteristici
speciale laptelui ca materie primă şi, implicit, produselor lactate
obţinute prin prelucrarea acestuia.
Aceste resurse naturale au stat la baza iniţierii proiectelor legate
de atestarea produselor lactate obţinute drept Produse Montane
sau ProduseSC
deMIRDATOD
Origine Protejată
(DOP).
PROD SRL, Ibanesti nr. 273, Jud. Mures, Romania, Tel./Fax +40 265 538 055, e-mail: contact@mirdatod.ro,web: www.mirdatod.ro
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Eldi, lider la producția de pâine
și produse de patiserie

Eldi este brutăria mureșeană recunoscută pentru produsele
sale gustoase de panificaţie și patiserie, naturale şi de calitate.
Rodul unei experiențe de peste 20 de ani, cu premii la concursuri gastronomice din domeniul panificației, cu 55 de magazine
proprii, Eldi se înscrie în rândul celor mai renumite branduri din
domeniul panificației şi patiseriei din România și este lider detașat la nivelul județului Mureș. Producătorul din Târgu-Mureș a
încheiat anul 2018 cu o cifră de afaceri de 48.554.555 lei, adică
peste 10 milioane de euro, în creștere cu 13.07% față de anul
precedent. Din totalul vânzărilor, rețeaua de magazine proprii a
generat peste 60%.
Povestea brutăriilor Eldi își are începutul în urmă cu 23 de ani,
în prezent producătorul operând 55 de brutării proprii ce deservesc zilnic peste 20.000 de clienți.
Referitor la producție, pe linia de pâine compania mureșeană
are 38 de sortimente, din care în top se află pâinea cu cartofi
și, în creștere semnificativă, cele cu diferite semințe și cereale.
În ultima perioadă, societatea a lansat 3 articole din această
categorie: pâine digestivă cu fibre, cu fulgi de ovăz și cu semințe de dovleac.
Noile sortimente vin ca răspuns la nevoile consumatorilor.

„În ultimii ani, s-a observat o tendință de creștere a preferințelor consumatorilor pentru produsele din făină integrală, cu diverse semințe și cereale. Consumatorul român este mai exigent
și mai sofisticat. Astfel, în mod constant lucrăm la diversificarea producției pentru a răspunde cererii de pe piață”, ne-a spus
Sandor Csongor, director general Eldi Brutăria.
Pe linia de patiserie sunt peste 100 de sortimente, precum: batoane, cornuri, plăcinte, pogăci, foietaje cu diverse umpluturi,
croissante, chifle cu seminţe, checuri, cornuleţe, cozonaci.
În vederea realizării obiectivelor propuse pentru următorii ani,
Eldi a investit peste 1.500.000 lei într-o hală nouă de depozitare
și întreținere parc auto.

Eldi la nivel național
Pe lângă divizia de retail, produsele Eldi sunt distribuite în peste
400 de locații ale retailerilor internaționali, dar și în 400 de magazine deținute de antreprenori locali.
Totodată, în acest moment, Eldi își îndreaptă atenția și către
produsele care se livrează la nivel național, divizie unde compania și-a propus dublarea cifrei de afaceri pentru anul 2019.

În această divizie intră produsele care au un termen de valabilitate de minim 60 de zile cum ar fi:
- produse semipreparate congelate: 4 sortimente de găluște cu
diferite umpluturi (brânză, caise, prune și cremă de arahide)
- covrigei disponibili în 4 sortimente, ambalate varc în cutii de
1 kilogram (cu cașcaval, chimen, susan și din făină integrală
cu sare) respectiv în gramaj de 150 de grame (cu cașcaval,
chimen, susan)
- saleuri (bețișoare) în 4 sortimente, ambalate vrac în cutii de 1
kilogram (cu cașcaval vegetal, chimen, susan și mac), respectiv
în gramaj de 180 de grame (cu cașcaval vegetal, chimen, susan)
- sărățele în 7 sortimente, în gramaj de 100 de grame (cașcaval, chimen, susan, gust de pizza, ceapă și smântână, brânză
cu mucegai și din faină integrală cu semințe de in și chimen).
”Eldi Brutăria ocupă locul 13 în clasamentul Top 100 companii
producătoare de produse de panificație și patiserie din România, în urcare cu o poziție, fiind lider detașat pe județul Mureș.
Acest lucru ne onorează și totodată ne obligă să menținem la
cele mai înalte standarde calitatea produselor noastre”, a mai
spus Sandor Csongor.
Florin Marcel SANDOR

Eldi Brutăria
în cifre
Cifră anuală de afaceri - peste 10 milioane de euro
Producţie - 700 tone lunar
55 de magazine proprii
Peste 500 de clienți - puncte rețele internaționale
Peste 400 de clienți locali
Peste 30 de distribuitori la nivel național
Lider pe piața de profil din județul Mureș
Prezență permanentă în topul național de profil

„Un capitol important, care a avut
rolul de a veni în sprijinul clientului
se referă la remodelarea magazinelor.
Astfel, o parte dintre magazinele
Eldi au fost remodelate. Au un
aspect modern, atractiv și oferă,
pe lângă pâine, o serie de produse
necesare traiului zilnic. Treptat, toate
magazinele Eldi vor fi primi un nou
look și noi utilități.
De asemenea, un element cheie
în activitate noastră este legat de
fidelizarea clienților.
Pentru fiecare leu cheltuit, clientul
Eldi are un punct câştigat. La 300
de puncte, are un voucher de 10
lei, care nu este tipărit pe hârtie,
ci este încărcat pe card şi e valabil
timp de 90 de zile. De asemenea,
clienţii care posedă card de fidelitate
beneficiază de o reducere de 30%,
cu ocazia zilei de naştere, la
produsele proprii Eldi. Sunt şi alte
oferte speciale, strict numai pentru
posesorii de card de fidelitate. La
ora actuală, în piaţă sunt aproape
80.000 de carduri emise de Eldi.”
Sandor Csongor,
director general Eldi Brutăria
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Ecofruct. Natural și sănătos, din Mureș
Sub brandul Ecofruct, o companie mureșeană fondată acum aproape 20 de ani ne oferă o multitudine
de fructe naturale, ciuperci de pădure, miere de albină și sucuri. Ecofruct a contribuit la dezvoltarea
conceptului de produse ecologice în țara noastră și oferă atât României, cât și pieței occidentale, produse
sănătoase, atât de necesare în contextul industriei alimentare de azi.
„În anul 2002 au apărut pentru prima oară
reglementări legislative privitoare la agricultura
bio din România. Firma Ecofruct funcționa deja,
la acel moment, după sistemul bio european.
Ulterior înființării și dezvoltării, ne-am extins
aria de activitate asupra întregii Românii. Pot
spune că am recoltat fructe de pădure din întreg
lanțul carpatic. Majoritatea produselor pe care
le recoltam erau fructele de pădure, extrem de
apreciate în Europa de Vest. Aici mă refer la
afine negre și roșii de pădure, mure, zmeură,
cătină, porumbele, măceșe, ienupăr, soc, leurdă,
ciuperci de pădure, practic o diversitate foarte
mare de produse.Toate erau destinate pieței
din vest. Le procesam în România sub formă
de congelare, ambalate în vrac și le trimiteam
pentru industria procesatoare din vestul Europei,
în special cea din Germania”, afirmă Dorin
Dogaru, directorul general SC Ecofruct SRL.

Lărgirea portofoliului
Ecofruct
A doua componentă dezvoltată de Ecofruct a
fost cea legată de mierea de albine ecologică,
destinată pieței din vest, fără să fie neglijată și
piața internă.
„În decursul timpului am sesizat că există
și alte segmente care nu sunt acoperite de
activitatea ecologică, cum ar fi cea de recoltare
și implementare a unui proiect ecologic pe miere
de albine. În acest context, noi, ca și firmă, am
găsit un grup de apicultori pe care i-am consiliat,
i-am îndrumat și am reușit să facem primul grup
de apicultori bio din România. Lărgind portofoliul,
de la fructele de pădure la mierea de albine,
aveam o paletă și o diversitate mare de produse
destinate pieței din vest”, spune Dorin Dogaru.
Bogăția naturală a României, „aurul” naturii, cum
îl numește directorul Ecofruct, pare să fie sursă
de materie primă pentru patronii firmelor din vest,
mirați de faptul că noi, deși producem, consumăm
prea puțin din ce natura ne oferă cu generozitate.
„În vest, la discuțile pe care le aveam cu diverși
parteneri, îmi adresau o întrebare dureroasă:
de ce voi nu consumați aurul acesta pe care îl
aduceți la noi în vest? Voi preferați să consumați

din mere provenite din zone subcarpatice, din
soiuri de mere tradiționale românești. Marea
majoritate a cantităților de mere sunt exportate
ca și materie primă pentru fabricile de suc de
prestigiu din Germania, sucuri care se găsesc
și în magazinele noastre. Sunt făcute din măr
românesc, dar sub un brand german.
Totodată, pentru târgumureșeni, din cadrul
produselor apicole, la BioBazar, avem mierea
de albine ecologică, ambalată în borcane de
250 de grame”, menționează Dorin Dogaru.

Sprijinirea producătorilor
locali

diverse băuturi răcoritoare nesănătoase, iar
ce aveți voi mai bun și sănătos nu le vreți”,
povestește directorul Ecofruct.

Produsele Ecofruct
în Auchan și Bio Bazar
Deși piața românească a fost una reticientă în ce
privește consumul produselor bio, Ecofruct a intrat
și în magazine românești. Produsele sănătoase
Ecofruct pot fi găsite în lanțul de supermarketuri
Auchan, la raionul de congelate, precum și în
magazinul BioBazar, situat în Tîrgu Mureș, pe
strada Revoluției nr. 4, lângă ”Poșta Veche.”
„În decursul timpului nu ne-a fost deloc
ușor, ba din contră, ne-am confruntat și ne
confruntăm în continuare cu multe reticiențe
ale producătorilor din România, dar și din
partea consumatorilor. Consumul de produse
ecologice în România este unul foarte scăzut,
dar, cu toate semnalele și indicatorii pieței, am
hotărât să găsim o modalitate de a oferi și pieței
interne produse sănătoase, care în proporție
de 95 % plecau spre piața din vest. În aceste
condiții, am dezvoltat o linie de produse, fructe
de pădure ecologice, ambalate pentru piața

internă, pe care le-am ofertat spre distribuție
și vânzare lanțului de magazine Auchan. În
contextul acceptării și încheierii unui parteneriat
cu Auchan, am reușit să intrăm cu o gamă de
fructe de pădure ecologice pe piața internă. Aici
mă refer la afină, mură, un mix de fructe, afină
roșie, leurdă, cipuerci congelate și cătină.Toate
aceste produse Ecofruct se găsesc în lanțul de
magazine Auchan, precum și în Târgu-Mureș, în
magazinul BioBazar, situat pe strada Revoluției
(lângă Poștă). Este singurul magazin local care
are un parteneriat cu noi pentru produsele
Ecofruct”, afirmă Dorin Dogaru.

Sucul de mere Ecofruct,
românesc, natural
și ecologic
Cel mai nou produs Ecofruct intrat pe piață îl
reprezintă sucul de mere, natural, ecologic, care
poate fi găsit atât în supermarketurile Auchan
cât și la magazinul BioBazar.
„Un alt produs pe care l-am dezvoltat în ultimii ani
este sucul de : fructe, mere și pere, începând din
2017. Sucul nostru de mere ecologice se găsește
tot în Auchan și BioBazar. Este un produs obținut

Conceptul de produs bio are mult de pătimit la noi,
până să intre în conștiința consumatorului, lucru
care nu prea se întâmplă în țările din vest, unde
producătorii sunt promovați prin diverse metode.
„Și noi și copiii noștri suntem îndreptățiți să
consumăm aceste produse ecologice, sănătoase.
Poate că prin diferite mijloace de informare, în
școli, grădinițe, chiar și prin evenimente de genul
„Săptămâna fructelor ecologice”, ar putea fi
promovat conceptul de produs bio. Părinții sunt
mai receptivi la beneficiile alimentelor ecologice,
mai atenți la partea de industrie, de chimie, de tot
ce înseamnă nociv sau sănătos pentru organism.
Poate că și ei ar trebui sprijiniți. În schimb, în țările
vestice există un concept pentru cei cu produse
ecologice, care constă în faptul că producătorii
din zona respectivă au posibilitatea să ofere la
diferite festivaluri, târguri și manifestări produsele
lor, plătite de comunitatea locală.
La noi există două variante: supermarketul,
cu produse din toată lumea, multe chimizate,
sau produsele locale, care sunt mai aproape
de consumator și, de obicei, mai sănătoase.
Ele cresc în preajma ta, muncește pentru ele
cineva pe care îl cunoști, din comunitatea ta.
Deci poți avea mai mare încredere în aceste
produse. E vorba de beneficiile aduse sănătății
organismului și de sprijinirea economiei locale.
Spun asta din ce am văzut. Am participat în
vestul Europei la festivaluri care se organizează
cu ocazia promovării produselor locale”, a spus
directorul Ecofruct.
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Brand mureșean apreciat în toată țara
Pentru mureșeni, la început, apoi pentru consumatori din întreaga țară,
Andra a devenit un nume important în domeniul semințelor prăjite
și sărate. Despre povestea Andra am discutat cu doamna Cornelia
Meruță, administrator al companiei mureșene SC Mondial Impex SRL.

la nivel de județ avem un unic distribuitor, fapt care ne permite
să alocăm mai mult timp pentru alte proiecte.
Rep.: Pentru că am vorbit despre distribuție: ne puteți oferi
câteva detalii referitoare la piața de desfacere a semințelor
prăjite marca „Andra”?
C.M.: Acoperim o piață mai largă. Produsele Andra se vând în
toată țara, prin intermediul firmelor de distribuție, dar și prin
intermediul hipermarketurilor și magazinelor de tip cash and
carry, de pe întreg teritoriul țării.

Reporter: Cum a luat ființă compania SC Mondial Impex SRL?
Cornelia Meruță, administrator: Societatea și-a început
activitatea în anul 1993, în domeniul comerțului cu încălțăminte
și confecții de piele-blană.
La sfârșitul anilor 90 am considerat că este mai bine să investim
în domeniul producției, așa încât, după o analiză elaborată, am
ajuns la procesarea și ambalarea de produse alimentare.
Rep.: Ce greutăți ați întâmpinat în constituirea firmei, pornind
de la fondurile necesare pentru achiziții de utilaje de prăjire
și ambalare, întrunirea criteriilor de calitate ale produselor
și ajungând până la partea cea mai dificilă, aceea de a găsi
clienți și a realiza profit? Toate acestea în condițiile în care
exista deja o concurență serioasă pe piață.
C.M.: În momentul înființării societății, cea mai mare problemă
a constituit-o lipsa de fonduri, de lichidități. La momentul
respectiv erau prezenți pe piața procesării și ambalării de produse
alimentare și mulți producători locali, alături de marile firme cu
activitate în domeniu.
Ca atare, produsele noastre fiind noi pe piață, am întâmpinat
o oarecare reticență din partea clienților. Totuși, cu strădanie
susținută și cu multă muncă, am reușit.
Rep.: Ce criterii de calitate aplicați în alegerea producătorilor
de la care achiziționați semințele, în vederea prelucrării lor?
C.M.: Achiziționăm materie primă numai de la companii cu tradiție
în cultivarea semințelor. Calitatea materiei prime este cea mai
importantă, ca de altfel în orice alt domeniu de activitate. Sunt
companii mari, cu care lucrăm de mulți ani, care ne oferă marfă
controlată și însoțită de buletine de analiză.
Rep.: Dacă ar fi să clasificați motivele pentru care un consumator
alege un anume produs dintre mărcile prezente pe piață, ce
criterii de calitate ar trebui îndeplinească produsul în sine?
C.M.: Consider că, în primul rând, gustul produselor și prețul la
care acestea ajung la consumatorul final sunt cele mai importante
criterii de competitivitate. Este esențial să reușești să oferi un
produs de o calitate ridicată, la un preț rezonabil. Alături de
acestea intervin și alte criterii, secundare, cum ar fi ambalajul,
gramajul oferit și - de ce nu - locații diverse și ușor accesibile în
care să poată fi găsite produsele.
Rep.: De-a lungul anilor, ați făcut o serie de investiții pentru
a crește cantitativ producția de semințe prăjite și, în același

Rep.: De curând, SC Mondial Impex SRL a întrunit condițiile
de eligibilitate pentru accesarea unui proiect finanțat din
fonduri europene. Ce impact are accesarea fondurilor asupra
extinderii și a dezvoltării afacerii?
C.M.: Prin accesarea acestui proiect din fonduri europene ne
propunem să extindem spațiul de producție, prin construirea unui
nou depozit. În același timp, vom avea posibilitatea să achiziționăm
noi utilaje, necesare creșterii capacității de producție. În acest fel,
vom reuși să ne creștem și productivitatea si spațiile de depozitare.
timp, calitatea produselor. Puteți să ne exemplificați, succint,
câteva dintre investițiile realizate?
C.M.: În ultimii ani am investit în tehnică de ultimă generație pentru
ambalare și procesare. Am achiziționat mașini de ambalat performante
și un prăjitor automatizat, care ne permite să oferim consumatorilor
produse de o calitate superioară. Am achiziționat, de asemenea,
și o mașină de ambalat condimente, în vederea extinderii paletei
de produse pe care le vom oferi clienților noștri în viitorul apropiat.
Rep.: Care considerați că sunt atuurile pentru care semințele
prăjite și sărate „Andra” sunt apreciate de cei care le
consumă? Aveți rețete specifice sau „mici secrete” în
prelucrarea, ambalarea și păstrarea semințelor?
C.M.: Ca orice companie, avem rețetele noastre ”secrete”.
Semințele Andra au fost și sunt în continuare apreciate pentru
gustul autentic, plăcut, precum și pentru faptul că nu sunt atât
de sărate ca cele ale altor branduri din domeniu. De asemenea,
prețul cântărește mult în alegerea brandului ANDRA, întrucât
oferim clienților noștri tot timpul un preț competitiv.
Rep.: Activitatea dumneavoastră a început prin distribuție
proprie. După cum ați menționat, în prezent lucrați cu o firmă de
distribuție. În ce măsură vă ajută acest parteneriat? Pornind de
la desfacere și continuând cu vânzările? Ați câștigat din acest
parteneriat timp suplimentar, pe care să-l alocați dezvoltării
afacerii?
C.M.: Da, într-adevăr, am început prin distribuție proprie, direct în
magazine. Pe parcursul anilor, produsele noastre au fost vândute
de diverși distribuitori și depozite en gros din județ. La ora actuală,

Rep.: Ați investit, ați riscat, ați muncit din greu și ați reușit să
răzbateți în acest sector, al procesării și ambalării de produse
alimentare. Semințele prăjite „Andra” sunt cunoscute acum
pe piață. Ce alte proiecte aveți pentru viitor?
C.M.: În viitorul apropiat dorim să lansăm un nou produs pe piață, și
anume „Andra - arahide prăjite și sărate”. Ulterior ne vom diversifica
producția, cel mai probabil, cu alte fructe uscate cum ar fi: fistic, caju etc.
De asemenea, în scurt timp, produsele Andra vor apărea pe
piață într-un nou ambalaj, care se aliniază tendințelor și cererilor
actuale. Va fi un rebranding total, dar reușit, spunem noi.
Rep.: Cum definiți rețeta succesului în afaceri? Ne puteți
dezvălui, din experiența acumulată pe parcursul celor peste
20 de ani de activitate în industria alimentară, ce calități
trebuie să întrunească un bun administrator pentru a reuși,
indiferent de domeniul în care inițiază o afacere?
C.M.: În primul rând, e nevoie de multă muncă și perseverență.
Trebuie să știi să gestionezi problemele și piedicile apărute și, mai
ales, să nu renunți. O altă calitate importantă este seriozitatea.
Asta, dacă dorești să dezvolți o afacere pe termen lung. Nu în
ultimul rând, comunicarea este foarte importantă, fie că ne
referim la clienți, fie la furnizori.
Rep.: Doamna Cornelia Meruță, vă dorim să aveți succes!
C.M.: Mulțumesc! Avem în urmă multă experiență, avem piață de
desfacere și planuri de viitor bine structurate. Am convingerea că
vom reuși să ne extindem și să mărim capacitatea de producție
și desfacere în anii următori.
A consemnat Ioan SANDOR
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Brutăria Kovács – tradiție, prospețime, calitate
Povestea pâinii Kovács a început cu mai mult de trei sferturi de veac în urmă. Preocuparea pentru pentru un aliment de bază curat,
sănătos, făcut din grâu bun, cu trudă și pricepere, aduce în casele a mii de mureșeni, în fiecare zi, o pâine de calitate
și multe alte produse gustoase ale brutăriei Kovács.

De ce din
ingrediente
100% naturale?
"Devii ceea ce mănânci!" Noi credem că alimentația
afectează calitatea vieții noastre. Dacă trăim mai sănătos,
vom fi mai fericiți. Scopul nostru este de a oferi o sursă
delicioasă și sănătoasă de hrană, zi de zi.
Respectând valorile afirmate în misiunea brutăriei, oferim
numai produse din ingrediente 100% naturale și de calitate.
Ținem cont de nevoile cumpărătorilor, ceea ce ne ghidează
dorința de a-i răsplăti cu stima față de munca noastră, de
produsul nostru.
Echipa Kovács

Rețeaua de magazine Kovacs
 Târgu Mureș, str. Înfrățirii, nr. 8/4
 Târgu Mureș, str. Voinicenilor nr. 79
 Târgu Mureș, str. Koós Ferenc, nr. 1B
 Târgu Mureș, str. Hunedoara, nr. 23/35
 Târgu Mureș, str. Kós Károly, nr. 21
 Târgu Mureș, str. Transilvaniei, nr. 20
 Târgu Mureș, str. Busuiocului, nr. 7
 Târgu Mureș, str. Cuza Vodă, nr. 89
 Târgu Mureș, str. B-dul 1 Dec.1918, nr. 247
 Târgu Mureș, str. Romulus Guga, nr. 4
 Târgu Mureș, str. Libertății nr. 95
 Târgu Mureș, str. Piața gării, nr. 3
 Târgu Mures, str. B-dul 1848, nr. 36
 Târgu Mureș, str. B-dul 22 Dec. 1989, nr. 35
 Târgu Mureș, str. Vulturilor, nr. 32/2
 Târgu Mureș, str. Bobâlna, nr. 20
 Târgu Mures, str. Gh. Doja, nr. 40
 Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 44/1
 Târgu Mureș, str. Decebal, nr. 30/2
 Târgu Mureș, str. Piața Victoriei, nr. 31/1
 Târgu Mureș, str. Str. Gheorghe Doja, nr. 182
 Târgu Mureș, str. Cutezanței, nr. 13
 Sângeorgiu de Mureș, str. Petki Dávid, nr. 188
 Miercurea Nirajului, str. Bocskay István nr. 13
 Sâncraiu de Mureș, str. Principală, nr. 164
 Ungheni, str. Principală, nr. 109
 Vălureni, str. Principală, nr. 49
 Sântana de Mureș, nr. 234/C
 Livezeni, nr. 51D
 Pânet, nr. 74
 Ernei, nr. 98

Istoria brutăriei Kovács începe în anul 1932, când tânărul Kovács
György pune pe picioare o afacere de familie, deschizând o mică
brutărie. Kovács György cocea pâine în cuptorul de cărămidă din
curtea casei sale, din aluatul frământat de el, dar și din aluat
pregătit de gospodinele locale. György se căsătorește cu Incze
Maria și împreună au doi copii, Gyula și Béla, care învață meseria
de brutar de la tatăl lor. Gyula rămâne necăsătorit, în timp ce
Béla se căsătorește cu Margareta, astfel încât brutăria familiei
continuă să funcționeze.
În acele vremuri, zilnic erau coapte 60 de pâini de 2,5 kilograme,
iar sufrageria familiei a fost transformată într-un magazin care
era deschis între orele 10 și 11 și între orele 13 și 15. Kovács
Béla pregătea seara maia, iar dimineața la prima oră frământa
cu mâna aluatul și cocea pâinea, pe care o vindea de la ora 10,
iar apoi, cea de-a doua porție de pâine se cocea între orele 11-13
și era vândută începând de la acea oră.
Odată cu instalarea regimului comunist, familia a fost nevoită
să închidă brutăria, în 1946, deoarece conducătorii de atunci au
ordonat închiderea micilor brutării și integrarea angajaților lor în
brutăriile mari. Drept urmare, György și cei doi fii ai săi continuă
să lucreze la Brutăria de Stat din Târgu Mureș, la secția numărul
1. Mai târziu sunt mutați în brutăriile din Sovata și Borsec.
În 1982, Kovács Béla (a 3-a generație), prin intermediul
Cooperativei Metalul, își redeschide propria brutărie, iar în anul
1990 își răscumpără proprietatea pe care o și privatizează.
Până în 1997 brutăria lucrează cu cuptorul de cărămidă. În
acești ani, fiul, pe care îl cheamă tot Béla, este deja alături de
tatăl lui și practică meseria de brutar, continuând mai târziu
afacerea de panificație.
În anul 2000 vechiul cuptor de căramidă este înlocuit cu un
cuptor modern.
În 2001, Brutăria Kovács a deschis primul său magazin de
prezentare pe strada Înfrățirii și de atunci se dezvoltă progresiv.
În anul 2009, brutăria își deschide propriul atelier de patiserie.

Lucruri bine de știut despre Brutăria Kovács
Mii de oameni vizitează zilnic magazinele Brutăriei Kovács, dar
nu toți știu aceste lucruri despre magazine și despre produsele
brutăriei. Copii, elevi, studenți, mame și gospodine, tați și
bunici, e bine să știți care sunt cele 9 informații importante
despre Brutăria Kovács.
Brutăria Kovács utilizează ingrediente 100% naturale,
selectate cu grijă și atenție, din dorința de a oferi clienților un
produs sănătos și de maximă calitate.
Baza pâinii este oferită de maia naturală.
Lucrăm pe baza rețetelor tradiționale, folosite zi de zi, din
1932, dar adaptate tehnologiei moderne.
În fiecare dimineață alimentăm magazinele cu pâine și
patiserie proaspătă.

Brutăria Kovács deține o gamă largă de produse pentru orice
gust. De la pâinea tradițională, până la pâinea neagră și la
alte specialități de pâine, patiserie dulce și sărată, cozonaci
și produse preambalate pentru orice eveniment.
Avem produse de post și o gamă variată de produse
bisericești. Produsele bisericești se fac la comandă și se
ridică din cel mai apropiat magazin.
Treptat, dotăm magazinele cu aparate de cafea de ultimă
generație, pentru a servi o cafea Lavazza cu capsule, destinată
consumului în regim Coffee to Go.
Am lansat și o gamă variată de sandwichuri și salate.
Avem pâine fără gluten, fără lactoză și fără zahăr și în curând
vom dezvolta noi produse fără gluten.

Brutăria Kovács vinde 35 de sortimente de pâine și aproximativ
90 de sortimente de patiserie. Începând cu același an, brutăria
deschide mai multe magazine de prezentare, având acum 31 de
magazine proprii în Târgu Mureș și în împrejurimi.
„Viața noastră era și este brutăria, și dacă cineva simte așa
ceva își face treaba cu dragoste și bucurie. Acest entuziasm
ne conduce și astăzi și continuăm să-l împărtășim cu brutarii
noștri, cei care fac munca de zi cu zi, cu profesionalism și
dăruire. Suntem convinși că prin produsele Brutăriei Kovács și
prin exemplul nostru personal putem să facem și noi ceva pentru
a stimula mai mulți oameni să aleagă alimente de calitate.” – a
afirmat Kovács Béla, directorul și proprietarul brutăriei.
O veste importantă pentru clienții Brutăriei Kovács este
deschiderea unui nou spațiu de producție, în Sângeorgiu de Mureș,
pe finalul acestui an. Fabrica se va întinde pe o suprafață de 3500
mp și va fi dotată cu aparatură modernă, de ultimă generație.
Astfel, brutăria va beneficia de condiții optime pentru producție.
Tot ca un element de noutate, în producție a intrat recent un
produs tradițional secuiesc: pâinea secuiască cu cartofi de trei
kilograme, pentru care folosim o rețetă veche, cu cartofi fierți
în coajă, ceea ce oferă pâinii o aromă aparte.

Date de contact
540297, Jud. Mures, Loc. Târgu Mureș, str. Kós Károly, nr. 21
Birou (+40) 265 211 678
Comenzi (+40) 746 022 883, (+40) 733 052 101
E-mail: office@kovacs.ro, marketing@kovacs.ro
Web: https://kovacs.ro
Facebook: https:// facebook.com/brutariakovacspekseg/

9

consumă produse locale
23.04.2019

Therezia.
25 de ani de tradiție, cu pasiune
Pănet e locul de unde vine Therezia. Un continuator autentic al
tradiției prelucrării laptelui în zonă, o companie care încă de la
început şi-a propus să aducă din trecut şi să transmită mai departe
valorile autentice ale culturii culinare transilvănene.

Partes Transsylvana ori părţile de dincolo de
pădure, aşa cum era cunoscută Transilvania la
începutul secolului al XII-lea, a fost şi va rămâne
un loc de o frumuseţe rară, cu oameni harnici
şi pricepuţi, care de-a lungul istoriei au reuşit
să facă din această zonă un puternic brand
european. Multiculturalitatea şi diversitatea
locului au dat naştere unei bucătării tradiţionale
excepţionale, în care s-au împletit cu succes cele
mai felurite şi năstruşnice moduri de a înţelege
gustul şi capriciile lui. Cu siguranţă astăzi, în
multitudinea de tentaţii şi provocări, să rămâi
ataşat şi fidel ideilor de bun, curat şi sănătos,
pot fi deziderate greu de atins.
Cu toate acestea, compania Therezia, unul dintre
cei mai importanţi jucători din industria laptelui,
reuşeşte cu succes să îmbine vechile reţete
tradiţionale ardeleneşti cu noile tehnologii de
ultimă oră. Cum? Asta încercăm să aflăm şi noi!
Înfiinţată în 1994 în comuna Pănet din jud.
Mureş, Therezia este o afacere de familie care
s-a impus ca un partizan al valorilor autentice,
mizând în primul rând pe valorile locale.
La începuturile anilor 90, fondatorii companiei
demarează acest proiect folosindu-se de
experienţa dobândită în ţări precum Austria,
Elveţia şi Olanda.
Puse cap la cap, idee după idee, Therezia a
devenit compania mureşeană care a creat direct
peste 130 de locuri de muncă şi lucrurile par să
nu se oprească aici. Cei 25 de ani de activitate,
sărbătoriți anul acesta, sunt doar o etapă din tot
ceea ce dorește să ofere Therezia.

şi dincolo de tradiţie sunt oamenii din Therezia,
totul fiind plămădit cu suflet, pasiune şi respect.
Folosind exclusiv lapte provenit din fermele
mureşene, putem spune că banii rămân tot
“acasă”, adică aici în judeţul Mureş, iar veniturile
companiei sunt cheltuite în mare parte local.
Când vine vorba însă de vânzări, lucrurile stau
invers, 80% din vânzări făcându-se în afara
judeţului şi doar 20% în judeţ. Deci se poate…
Odată cu aderarea României la Uniunea
Europeană, porţile spre vest s-au deschis larg,
iar companiile româneşti au avut posibilitatea
să pătrundă pe piaţa comunitară mult mai uşor.
Cu toate acestea, prezenţa pe o astfel de piaţă
nu e simplă deloc. Concurenţa matură, rigorile
de ordin calitativ, competiţia acerbă îi ţine pe
cei slabi departe.
Din anul 2005, Therezia se numără printre
brandurile româneşti de succes prezente pe
pieţele din Anglia, Germania, Italia, Spania,
Franţa, Ungaria etc. Folosindu-se de cele mai
moderne tehnologii de prelucrare a laptelui,
Therezia a investit continuu. Nimic nu este
întâmplător. Laboratoarele proprii pentru
menţinerea şi asigurarea calităţii laptelui şi a
materiilor prime fac ca produsele companiei
să fie la cele mai înalte standarde de calitate şi
igienă. Reţelele de magazine Therezia sunt deja
cunoscute în Tîrgu Mureş, iar produsele ajung
la noi proaspete de fiecare dată. Therezia este
o poveste în care succesul îşi are fundamentul
în respectul pentru valorile autentice şi tradiţie.

Susținere
pentru economia locală

Therezia…
unde fiecare bucată
e zămislită cu pasiune

Încă de la început, Therezia şi-a propus să
susţină economia locală prin toate mijloacele
posibile, făcând investiţii în tehnologie şi oameni.
Da, în oameni, pentru că dincolo de tehnologie

Nu știu dacă e cineva care să fi călcat pe
meleaguri transilvane și să fi plecat “întreg la
suflet și la minte”, după ce a dat de mesele cele

îmbelșugate ale oamenilor locului, care știu să
facă din mâncat și mâncare o artă pe care nu
o vei uita cu siguranță multă vreme... Brânza-i
brânză, cașui-i caș, și la sat și la oraș?!
Therezia e unul dintre brandurile care îmi plac
foarte mult și pe care le respect, tocmai pentru
valorile autentice pe care acesta reușește să le
promoveze. Nimic din ce fac ei nu e întâmplător
și totul face parte dintr-un ideal în care tradiția,
cultura și spiritul culinar autentic le găsești acum
fără prea mult efort. Nu știu de ce, dar ori de câte
ori mă gândesc la Cașcavalul afumat Therezia,
gândul mă duce fără echivoc la un pahar de vin
alb, menit parcă să scormonească în cele mai
adânci așteptări pe care le-aș putea avea de la
o seară de vară perfectă.
Dacă vinul este o licoare care îți ascunde de cele
mai multe ori secretele în buchete parfumate,
pentru care degustătorul are nevoie de niscaiva
pregătire și știință în a-l înțelege pe deplin, la
brânză lucrurile par să stea exact pe dos. O

branză bună o înțelegi din prima, iar povestea
gustului desăvârșit marchează simțurile, iute.
N-ai cum să ratezi o armonie și nici măcar o
notă, dacă totul a fost compus cu măiestrie.
Asta îmi place mie la Therezia. Fiecare bucățică
e zămislită cu pasiune.. . Un fel de joc nemilos
cu papilele gustative, în care pofticiosul nu are
prea multe șanse. Rulada Dalmy, cu piper ori
boia, este, de fapt, locul de întâlnire între aspru și
fin. O limbă de cașcaval răsucit și batjocorit prin
piper ori boia, transformă totul într-un echilibru
perfect. Aspru, dar fin, ușor, dar vârtos, simplu,
dar complex și totul la un loc. Cu ani în urmă nici
prin gând nu mi-ar fi trecut cât de bun poate
fie cârnatul proaspăt ardelenesc , sincronizat
absurd într-o curelușa de cașcaval ușor afumat
și bine maturat. Thery Roll, ca așa-i spune
nebuniei ăsteia de cașcaval cu cârnat, care
pe semne se simte cel mai vedetă, dar și cel
mai ciudat dintre cașcavalurile lumii. Rulada
cu Piper, Rulada cu Boia, Cașcaval Împletit ori
Cașcaval Afumat Pănet nu fac decât să vină și
să întărească ideea că nimic nu e întâmplător,
că nimic nu e făcut la întâmplare. Pentru cei mai
mulți dintre noi, Cașcavalul Dalia ori Rucăr e deja
o poveste cunoscută. Dar vezi tu călătorule, că
tonul face muzica... E ca o poveste frumoasă
spusă frumos, ca o primăvară trăită frumos, ca
o vorba înțeleaptă spusă frumos...
Dacă pentru francezi brânza reprezintă un brand
național, pentru italieni un mod de viață, pentru
locuitorii Transilvaniei brânza a reprezentat și
reprezintă o sursă nesecată de inspirație și
energie creatoare.
Therezia este, poate, cel mai frumos exemplu
de continuator al tradițiilor culinare transilvane,
transpuse într-o partitură modernă de jazz...
Poftă bună!
Florin Marcel SANDOR
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Gamă nouă de produse la Măcelăria Petry
Cărnuri alese. Favoritul gurmanzilor.
Scopul măcelăriei Petry este să ofere carne proaspătă și de calitate fiecărei gospodării. Datorită
devotamentului și profesionalismului a 8 generații, de 300 ani acest nume este asociat cu procesarea
cărnii. Pentru ca produsul final să aibă cea mai bună calitate, procesul de producție trebuie să
îndeplinească mai multe aspecte importante. Punem la dispoziția clienților noștri cărnuri alese de la
producători locali, care sunt proprietarii unor ferme menținute în condiții stricte de calitate. Carnea
provine de la animale hrănite și crescute în mod natural, transportate în condiții optime, fără stres.
Absolvenții Academiei de carne Petry asigură
prelucrarea precisă a cărnii, punând accent deosebit
pe igienă. Dar procesul nu se termină în secțiunea
aceasta, carnea fiind transportată cu mare grijă
în magazin, fără întreruperea lanțului rece. Acest
proces caracterizează fiecare produs Petry!
Produsele specificate ca și “Cărnuri alese” sunt
selectate de măcelari ale căror portrete apar și
pe etichete, aceste cărnuri fiind favoritele lor. Ei
au selectat trei feluri de carne de vită și trei feluri
de carne de porc: mușchiuleț de porc, capac
de pulpă porc, mușchi alb de porc, mușchi alb
de vită, antricot de vită, pulpă de vită Premium
pentru gulaș.
Întotdeauna cărnuri proaspete, prelucrate cu
performanță - acesta este secretul măcelăriei
Petry de 8 generații. Omagiem munca plină de
dăruire a înaintașilor noștri!
De-a lungul timpului am învățat că baza acestei
profesii este menținerea igienei la cel mai
înalt grad de strictețe, pentru ca produsele
noastre să poarte, pe bună dreptate, sintagma
de cărnuri alese.
„Colegii noștri măcelari, fiind absolvenți ai
Academiei de Carne Petry, prelucrează carnea
cu deosebită grijă și îndemânare. Produsele
obținute în urma prelucrării atente sunt trimise
în aceeași zi către lanțul de magazine Petry, prin
intermediul mijloacelor de transport, urmărite
prin sistem GPS. Autovehiculul este conectat
la dispozitivul de pregătire printr-un sistem
închis, astfel procesul de răcire nu se întrerupe.

Acordăm o deosebită atenție temperaturii în
care carnea este transportată și apoi ținută în
magazine, pentru ca aceasta să își păstreze
savoarea și prospețimea” – Timár József,
director en gros, măcelar.
Colegii din magazinele Petry sunt persoane
instruite care gestionează cu atenție sporită
carnea proaspătă și le oferă clienților sfaturi
de depozitare a acesteia, îi ajută să aleagă tipul
de carne dorită și cu mult profesionalism oferă
sfaturi culinare la cerere, precum și idei de
condimentare a cărnii.
„Toate produsele din magazinele noastre provin
din cărnuri alese de la producători locali, pe
care le oferim cu încredere și copiilor noștri.

În magazinele Petry veți găsi mereu cele mai
proaspete ingrediente pentru mâncăruri delicioase
și veți obține calitate și atenție sporită la detalii”
– Luca György, director de abator, măcelar.
Vizitați unul dintre magazinele Petry, alegeți
dintr-o gamă largă de produse și puteți să vă
înscrieți în concurs până în data de 15 mai,
pentru a câștiga un aparat de gătit sous vide.
Mai multe informații referitoare la concursul
#petrymeat, puteți găsi pe pagina de web a
campaniei (www.carnurialese.petry.ro) sau în
magazinele Petry.
În cele din urmă, echipa Petry vă oferă un sfat

practic și sănătos: pregătiți întotdeauna mâncărurile
pe bază de carne, cu mai puțină grăsime și servițile cu multe legume, murături și salate.
Vă dorim poftă bună! Delectați-vă doar cu
cărnuri alese! - Lanțul de magazine Petry.
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Familia Puiul de Crăiești a împlinit 25 de ani!

Familia. Cel mai important lucru din viața noastră. Nici un sacrificiu
nu e prea mare pentru familia noastră, căreia vrem să îi oferim
tot ce e mai bun.
De aceea, noi, cei de la Puiul de Crăiești, ne considerăm o mare
familie. O familie din care fac parte toți angajații și colaboratorii,
dar ce e cel mai important, toți clienții noștri, cărora le oferim
rezultatele muncii și priceperii noastre: produsele Puiul de Crăiești.
Știm despre ce vorbim, deoarece Puiul de Crăiești a plecat
la drum ca o afacere de familie, în 1994. A rămas o afacere
de familie pentru că nu vrem să renunțăm la valorile noastre:
munca, respectul, calitatea. Iar anii de creștere trainică a afacerii
și rezultatele care i-au urmat ne-au demonstrat că am ales
calea cea bună: tot mai mulți oameni au venit în familia noastră,
devenindu-ne clienți.

Cum am evoluat:
1994

Ia ființă SC Oprea Avicom SRL, având un număr de 4 angajați.
Activitatea firmei era axată pe creșterea puilor de carne în cele 4
hale din ferma Crăiești, jud. Mureș și vânzarea lor către populație.

1998

Se inaugurează un abator pentru sacrificarea puilor de carne
în localitatea Crăiești, având o capacitate de tăiere de 1000
capete/oră.

2001

Activitatea firmei se diversifică prin achiziționarea și punerea
în funcțiune a stației de incubație din Sighișoara, jud. Mureș.

2002

Se achiziționează un magazin de prezentare propriu în Reghin,
județul Mureș.

2006

Un program SAPARD transformă vechiul abator într-unul modern,
adus la cele mai noi standarde. În același an începe vânzarea
produselor companiei sub numele “Puiul de Crăiești”.

și în vederea luării deciziilor în cunoștință de cauză.

2016

2007-2008

Se achiziționează o veche fermă de porci în localitatea Pogăceaua,
jud. Mureș și se transformă într-o fermă de creștere a puilor de
carne, cu o tehnologie de ultimă generație, având o capacitate
de 250.000 pui/serie în cele 13 hale.

Se finalizează un proiect de parteneriat cu U.S.A.M.V Cluj
Napoca, Institutul Național Pasteur București și S.C.D.C.B Tg.
Mureș, constând în testarea Artemisei annua (pelin dulce), ca
un tratament natural, pe o serie de pui dintr-o hală a fermei
Solovăstru, comparativ cu o altă hală martor.

2009-2010

În prezent:

Activitatea de creștere a puilor de carne a fost extinsă prin
achiziționarea fermei Dumbrăveni, jud. Sibiu, aceasta având
în prezent o capacitate de 172.500 capete/serie în cele 8 hale.

Împreună cu un partener extern vom finaliza, în acest an, un
proiect pentru construcția uneia dintre cele mai mari și moderne
Fabrici de Nutrețuri Combinate din țară, cu o capacitate anuală
de producție de peste 150.000 tone, fabrică ce va închide lanțul
integrat de producție de care SC OPREA AVICOM SRL dispune,
respectiv: obținerea furajelor pentru păsări, fermă de reproducție
și stația de incubație necesare obținerii materialului biologic,
continuând cu fermele de creștere, abatorul de păsări, logistica
și rețeaua proprie de 32 de magazine în județele Mureș, Cluj,
Harghita, Bistrița Năsăud și Sibiu. Toate acestea, pentru ca
produsele Puiul de Crăiești, rezultatul priceperii celor 340 angajați,
să ajungă pe mesele clienților noștri.

2014-2015

Pe viitor:

Se achiziționează o veche fermă dezafectată în localitatea Șincai,
jud. Mureș, transformată apoi într-una dintre cele mai moderne
ferme de reproducție păsări rase grele din țară. Ouăle de incubație
astfel rezultate sunt folosite pentru obținerea puilor de o zi, care
urmează a fi crescuți în fermele proprii, sacrificați în abatorul
din loc. Crăiești, obținând-se produsele care se vor vinde atât
în magazinele proprii, cât și terților.

2012

Se achiziționează fosta fermă de reproducţie din localitatea
Solovăstru, jud. Mureș, care a aparţinut Avicolei Mureş, spații care
sunt modernizate şi valorificate atât în creșterea puilor de carne
în cele 24 de hale, cât și în incubație, prin punerea în funcțiune
și modernizarea unei stații de incubație cu 8 incubatoare, stația
de incubație de la Sighișoara intrând astfel în conservare.
Tot în 2014 s-a implementat un program complex de evidență
contabilă și de gestiune pentru o organizare și conducere eficientă

Firma are în plan extinderea în următorii ani a capacității de
producție prin construirea unui abator nou, cu o capacitate de
4000 capete/oră și dezvoltarea în continuare a activității de
creștere a puilor de carne. De asemenea, pe termen mediu se
preconizează retehnologizarea abatorului Crăiești, în vederea
fabricării de mezeluri din carne de pasăre.

Și drumul continuă…
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Ciupercile „Golo”, produse în Sâncraiu de Mureș

Ciupercile „Golo„ sunt consumate de un număr
foarte mare de mureșeni. Lanțurile de magazine
Kaufland, Penny, Auchan, Selgros, Darina și Palas, dar și multe restaurante și pizzerii au în ofertă
ciuperci „Golo”, produse în Sâncraiu de Mureș.
Poveste ciupercilor Golo începe în anul 2007,
când tânărul antreprenor Adrian Golovatei a
ales să investească într-un domeniu în care
mulți consideră că e ușor să reușești. Realitatea e însă alta. După un început dificil, pentru
continuitate și diversitate în furnizarea ciupercilor, cât și pentru îndeplinirea celor mai înalte cerințe impuse producătorilor de ciuperci,
societatea a realizat un proiect de dezvoltare
cu fonduri europene, investiție ce a dus la mărirea capacității de producție pentru ciupercile
Pleurotus și demararea producției de ciuperci
Champignon, începând cu anul 2012. Lucrurile
nu s-au oprit aici, un pas important fiind certificarea GlobalGAP.

„Am reușit în cursul anului 2017 să ne certificăm GlobalGAP. E o certificare ce îți oferă posibilitatea să vinzi oriunde în Europa. Ca o paranteză, noi și înainte să avem această certificare
făceam aceleași proceduri, doar că nu le notam
pe toate, astfel încât nu puteam să demonstrăm
scriptic că îndeplinim standardul”, a declarat
Adrian Golovatei, administratorul SC Golo SRL.

Unde se pot găsi ciupercile
„Golo”
Ciupercile Golo pot fi găsite în principalele supermarkteuri din oraș, Darina și Palas, dar și în
hipermarketurile mari cu acoperire națională,
respectiv Kaufland, Penny, Selgros și Auchan.
„La început, principalii noștri clienți au fost Kaufland și Penny. Au urmat apoi alte supermarketuri, printre care Auchan, Selgros, precum și

lanțurile de magazine „Darina” și „Palas”. La
Auchan și Selgros livrăm doar pentru magazinele din Mureș, iar la Kaufland și Penny, livrăm la
depozitele lor centrale, după care ei le distribuie
la magazinele lor din țară, în special în partea
de centru și de nord a țării. La „Darina” găsim
ciupercile sub formă vrac, în ce privește Champignon, iar la „Palas” le găsim în principal în
caserole de 250 și 500 de grame. La cele două
magazine Auchan le găsim sub ambele forme,
de la vrac la caserole de 1 kg., 500 și 250 de
grame”, a precizat Adrian Golovatei.

De ce să optați
pentru ciupercile „Golo”?
Ciupercile sunt consumate pe tot parcursul anului, dar în special în perioada de post. Unul dintre elementele care crește consumul de ciuperci

este cel religios. La intrarea în post crește foarte mult consumul de ciuperci, deoarece acestea
suplinesc cu succes necesarul de proteine. Cu
cât sunt mai proaspete, calitățile lor nutritive
sunt mai mari, deci e important ca ciupercile
să ajungă repede pe rafturile magazinelor. Fiind
produse în Sâncraiu de Mureș, ciupercile ”Golo”
îndeplinesc acest criteriu, al timpului scurt care
trece de la recoltare la cumpărare. În plus, cu
cât ai mai multe informații despre producător, ai
mai multe garanții de calitate.
Alt aspect deloc de neglijat îl reprezintă certitudinea că produsul este unul curat, sănătos
și gustos, fiind produs în condiții de igienă și
siguranță alimentară. La ciupercăria ”Golo”,
aceste condiții sunt îndeplinite. Gradul de siguranță pe care poate să-l ofere un producător
local este de regulă mai mare decât cel al unui
producător despre care nu știi nimic.
Alin ZAHARIE
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Nefta condimente. De la gust, la gustos
Ce e bine să știm
despre condimente
Potrivit specialiștilor, condimentele nu au doar
rolul de a oferi un gust mai bun mâncării.
Multe dintre condimente au un rol important
în păstrarea sănătății. În acest sens, ar fi
de amintit câteva beneficii pe care le oferă
condimentele.

Oregano, bogat în antioxidanţi

Un rol extrem de important în gustul final al
unui preparat îl au condimentele. În acest
sens, pentru a ne ajuta să avem pe masă preparate culinare cât mai savuroase, o companie
mureșeană ne oferă o gamă largă de produse,
sub brandul Nefta. O afacere de familie, care
și-a diversificat activitatea în ultimii ani.
Firma care aduce în magazine din județul
Mureș condimentele ambalate sub brandul
Nefta, este o companie locală înființată în anul
1996, ca o mică afacere de familie.
Activitatea companiei se desfășoară în localitatea Bernedea, comuna Bahnea. Afacerea a
început cu prăjirea și ambalarea semințelor, sub
brandul Cico, pe care mulți mureșeni îl cunosc.
În anul 2008, firma a trecut într-o nouă etapă.
Compania și-a diversificat gama de produse,
aducând în portofoliu condimente sub brandul
Nefta. La ora actuală Nefta are 4 game de produ-

se: ierburi aromate, condimente de bază, ingrediente de patiserie și cofetărie şi produse de post.

Materii prime
din peste 40 de ţări
Conform administratorilor firmei, Nefta achiziționeanză materii prime din peste 40 de țări,
cu mare atenție la calitatea produselor. Prelucrează și ambalează aceste produse, care în
final ajung pe rafturi, în rețeaua de magazine
Darina și Palas.
Ciprian Crăciun, administrator, unul dintre membrii familiei care gestionează activitatea, ne-a
oferit detalii despre brandul Nefta.
”Suntem o afacere de familie, 100% românească, dezvoltată organic, deja la a doua
generație, la baza căreia stau câteva valori

importante precum: grija pentru oameni, responsabilitatea și calitatea. Cu aceste valori ne
străduim să aducem pe rafturile magazinelor
produse bune și sănătoase, care oferă mâncărurilor gustul potrivit. Tot procesul de fabricație
a produselor noastre beneficiază de controlul
calității pe tot parcursul de producție, de la
materia primă, până la produsul finit. Totul
este creeat din dorința noastră de a respecta
clientul. Sologanul firmei este: De la gust, la
gustos”, a declarat Ciprian Crăciun.
Totodată, Ciprian Crăciun spune că la începutul anului 2019 firma a dezvoltat o nouă gamă
de produse: „Gastro” pentru HORECA, iar pasul următor va fi producerea unei game de
mixuri de condimente (condiment pentru pui,
porc, sarmale, gulaș, etc.).
Florin Marcel SANDOR

Două dintre elementele conţinute de acest
condiment au potenţial antibacterian. Oregano
este şi un antioxidant bogat în fitonutrienţi. Un
gram de oregano conţine de 42 de ori mai mulţi
antioxidanţi decât merele. Proaspăt sau uscat,
oregano poate fi folosit în sosul pentru salate,
în preparatele din ou, legume sau carne.

Ghimbirul, un digestiv eficient

Ingredientul activ din ghimbir, gingerolul, este
un compus care ajută la relaxarea vaselor de
sânge, stimulează circuitul sangvin şi înlătură
durerea. Este folosit în mod frecvent ca digestiv
şi conţine compuşi care alină răul de mişcare,
ameţeala şi starea de vomă. Din acest motiv,
ghimbirul este un condiment indicat în cazul
gravidelor pentru îndepărtarea răului de
dimineaţă şi pentru persoanele care suferă
efecte secundare în urma chimioterapiei.

Scorţişoara, indicată diabeticilor

Acest condiment este un antimicrobian care
opreşte dezvoltarea bacteriilor. Un strop
de scorţişoară amestecată în supă ajută
la păstrarea acesteia pentru un timp mai
îndelungat, îmbunătăţind în acelaşi timp gustul
mâncării. Scorţişoara este şi un antiinflamator
care îmbunătăţeşte funcţionarea creierului.
Persoanele cu diabet trebuie să ţină cont
de faptul că scorţişoara ajută şi la reglarea
nivelului zahărului din sânge, scăzând în acelaşi
timp nivelul trigliceridelor şi al colesterolului.
În medicina chineză, scorţişoara împreună
cu ghimbirul sunt folosite în ceaiuri pentru
combaterea simptomelor răcelii şi a gripei.

Salvia, bună pentru memorie

Un antiinflamator şi antioxidant care ajută la
prevenirea deteriorării celulare. Salvia poate
fi folosită în tratarea artritei reumatice, a
astmului bronşic şi a aterosclerozei. Uleiul
esenţial de salvie ajută şi la îmbunătăţirea
funcţionării cerebrale. Acest condiment poate
fi adăugat în supe, sosuri, salate, preparate
din carne, legume sau ouă.

Chili reduce colesterolul

Aceşti ardei iuţi roşii conţin un antiinflamator
care ajută la îndepărtarea durerii. Chili ajută
la descongestionarea mucoasei plămânilor şi
a nasului, creşte imunitatea, previne apariţia
ulcerului, ajută la scăderea în greutate, reduce
colesterolul şi trigliceridele şi previne apariţia
cancerului.

Pătrunjelul crește imunitatea
organismului

Printre beneficiile pătrunjelului se numără
capacitatea sa de a lupta împotriva cancerului
prin inhibarea formării tumorii în special la
nivelul plămânilor. Este o sursă de nutrienţi
(vitamina C, beta-caroten şi acid folic) care
protejează inima. Pătrunjelul proaspăt are o
aromă mai intensă şi poate fi folosit în supe,
salate sau mâncăruri de peşte.
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Manufactura de Brânză – Sajtmanufaktúra.
Produse unicat din Cund
Un producător local care aduce noutăți
pe piața lactatelor este Manufactura de
Brânză. Grație priceperii mureșeanului
István Varga, Manufactura ne bucură zi de
zi cu brânzeturi unicat, absolut delicioase
și aromate, produse la o fermă din Cund.
Ce anume înseamnă Manufactura de Brânză ne spune chiar
István Varga, cel care se ocupă cu drag de acestă îndeletnicire.
„Eu sunt din localitatea Cund, comuna Bahnea, iar părinții mei au
vaci de prin anii `90. De trei ani de zile producem brânză maturată
în stil elvețian, practic brânză alpină, cum este numită. Este un
tip de brânză care în mod preponderent se face din lapte crud.
Laptele pe care îl folosim noi în producție vine din ferma noastră,
unde avem în jur de 35 de vaci. Secretul gustului mai deosebit al
acestei brânze vine din faptul că vacile stau toată vara pe pășune
și mănâncă doar iarba bogată în mirodenii, din Ardeal. Iarna, le
dăm fân bun, fân din lucernă, fără nutrețuri combinate, fără siloz,
fără borhoturi, cât se poate de natural. Cantitatea lapteului fiind
redusă, nu putem produce mult, dar fiind de calitate, produsele
au un gust desăvârșit”, a punctat producătorul.
În total există 10 sortimente Manufactura de Brânză, de bază fiind
brânza natur. În lista de produse speciale apar: brânza îmbibată
în vin roșu, brânza cu chilli și ciocolată (picantă, cu ciocolată
cu 85% cacao), brânza cu nuci îmbibată în coniac, brânza cu
cărbune, o brânză neagră, respectiv câteva cu mirodenii – piper,
ierburi provensale, busuioc, leurdă, chimen.
Baza brânzei este întotdeauna aceeași, dar având în vedere că
are un procentaj de grăsime de minimum 40%, preia foarte bine
toate aromele.

O brânză sănătoasă,
de la văcuțe vesele
Pe lângă gama variată de produse, acest business este visul

consumatorului, care este recunoscător pentru calitatea pe care
o au produsele noastre. Laptele pe care îl producem este atu-ul
nostru, de aici provine, în principal, calitatea. Noi prelucrăm laptele
crud, laptele netratat termic, ceea ce înseamnă că se mențin
toate calitățile acestei materii prime” a adăugat producătorul
István Varga.

Brânză sărată
cu apă din Sovata

István Varga este pasionat de producția
brânzeturilor aromate
oricărui iubitor de produse eco. Conform spuselor lui István Varga,
Manufactura prelucrează laptele din ferma proprie, lapte produs
pentru gust, nu pentru cantitate. Primăvara și vara văcuțele bălțate
stau în libertate, pe pășune, producând lapte doar din ierburi și
mirodenii. De asemenea, cum a menționat István Varga, iarna
vacile primesc furaje naturale produse în ferma proprie - fân,
lucernă, sfeclă furajeră și făină. Calitatea brânzei este direct
proporțională cu furajarea văcuțelor, igiena în timpul mulsului,
calitatea laptelui și pasiunea cu care sunt produse și îngrijite
brânzele maturate. Toate acestea asigură calitatea cea mai înaltă.
„Am reușit în acest timp scurt să intrăm bine în mintea

Nu în ultimul rând, pe lângă acel lapte proaspăt, singurul
conservant natural folosit este apa sărată de izvor din Sovata,
iar perioada de maturare ține două luni, în pivnița atelierului,
construită în acest scop. Maturarea este realizată ca în zonele
alpine din Elveția, Germania și Austria. „Noi folosim lapte crud,
nici un fel de pasteurizare, cum spuneam. Nefăcând acest lucru,
nu suntem obligați să adăugăm enzime, clorură de calciu sau
alte substanțe. Folosim doar mirodenii și apă sărată din Sovata,
pentru conservare”, a punctat producătorul István Varga, despre
secretul calității.
Dacă intrați pe pagina de Facebook a Manufacturii de Brânză veți
găsi multe impresii foarte bune, atât de la clienți din România,
cât și de la consumatori de brânzeturi din străinătate. Toți laudă
gustul deosebit, calitatea, aspectul și diversitatea. Mulți sugerează
vizita la ferma din Cund, pentru a-i cunoaște pe producători,
dar și pentru a gusta laptele proaspăt, sau pentru a mânca o
smântână la fel de gustoasă ca și brânzeturile.
Dacă vreți să vedeți mai multe, puteți accesa site-ul www.
manufacturadebranza.ro sau, vizitând ferma, aveți ocazia să
asistați la procesul de producție, atelierul fiind deschis zilnic
vizitatorilor.
De asemenea, Manufactura de Brânză participă la târgurile
pentru meșteșugari și de alimente. Urmează Târgul Cetății și
Agro.Mania.Expo în luna mai.
Produsele pot fi cumpărate la ferma din Cund, dar pot fi livrate
și în Târgu Mureș, aproape zilnic.
Elena Polearuș
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În municipiul Reghin, undeva pe o străduţă
numită Susenii Noi, în urmă cu 25 de ani îşi
făcea apariţia în peisajul economic o mică
brutărie, care începea să producă pâinea de
Sabău, de la numele celui care a pus afacerea pe
picioare, respectiv Simion Sabău, administratorul
societăţii SC Simimpex SRL.

să completeze toată această activitate, iar în
ce mă priveşte, vin cu un sfat care să ducă
la bunul mers al firmei. Copiii au preluat cu
succes frâiele firmei. Când am început această
afacere, mereu mi-am dorit ca şi copiii mei să
nu fie nevoiţi să meargă să muncească prin
străinătate. Să meargă, să vadă lumea asta
mare, dar să-şi găsească un rost la ei acasă, nu
prin străinătate. Pâinea de Sabău pot spune că
se întinde pe trei generaţii, de la tatăl meu, eu şi
soţia Maria, şi cei doi copii, Marius şi Simona”,
explică Simion Sabău.

De la idee,
la punerea ei în practică
Povestea pâinii în familia Sabău îşi are rădăcinile
mult mai vechi, începută de Grigore Sabău,
tatăl lui Simion, brutar cu o vastă experienţă
acumulată la Ibăneşti şi Reghin în perioada de
dinainte de 1989.
“După Revoluție, am stat și m-am tot gândit ce
să fac. I-am spus soției la un moment dat: dacă
eu nu sunt în stare să fac ceva aici în țara asta,
să lucrez, să produc, atunci nu are rost să mai
trăiesc. Mi-a venit atunci o idee, doar că îmi
trebuia un pic de expertiză. Îl aveam pe tatăl
meu, Grigore Sabău, care a fost brutar. Am zis
atunci, el mă poate ajuta ca să pot să pornesc
la drum, şi aşa am început. Atunci pretențiile
nu erau așa mari, m-am găndit cum pot să
exploatez spațiul care îl aveam. Aşa am ajuns
la brutărie, investiția cea mai mică posibilă care
să aducă un venit cât de cât rapid. Am pornit
practic într-un garaj. Prima pâine am făcut-o în
1994”, povesteşte Simion Sabău.

Paşi mărunţi, dar siguri
“Noi nu suntem o brutărie mare, dar suntem o
unitate care a făcut pași mărunți, dar siguri”,
spune cu mândrie Simion Sabău.
“La început, producția era una mică, undeva
la 200 de pâini pe zi. Am început cu un cuptor
clasic din cărămidă, dar o dată cu apariţia
cuptoarele cu inducție, pâinea existentă pe piaţă
a început să fie tot mai frumoasă, datorită noilor
tehnologii. Sunt două tehnologii de producere
a pâinii, metoda directă și metoda indirectă.
Majoritatea producătorilor de pâine au mers
pe metoda directă. Mai exact, ai pus drojdia,
sarea, ai frământat, și gata. În schimb, metoda
indirectă înseamnă să lucrezi cu maia. La maia
câștigi calitate dar nu și volum la pâine. Acesta
este dezavantajul. La acea vreme prea puțini
au apreciat calitatea. După 1990, toată lumea
a fugit după aspect. Pâinea noastră parcă era
un pui pe lângă celelalte pâini care se făceau.
Astfel, am început să cad, de am ajuns de unde
am pornit, de la o mie și ceva de pâini la 200 de
pâini pe zi”, afirmă Simion Sabău.

Tehnologizare
în slujba calităţii
Calitatea era pe primul plan, prea puţin apreciată
de clienţii care dorea formă, mărime, şi mai

Pansab, noul brand
al brutăriei Sabău

puţin conţinut.
“Eu doream calitate. Am văzut că nu merge, și
am încercat să ne reorientăm. Așa se face că,
am cumpărat un cuptor second hand. Cu acesta
am luat țeapă, doar câteva luni am putut să
lucrăm cu el. Lucram atunci cu o firmă din județul
Bistrița, din Dipșa. I-am explicat de problema
noastră în ce privește cuptoarele de pâine.
Atunci am negociat cu ei, și am luat un cuptor
franțuzesc, motiv pentru care în anul 2005 am
fost la o expoziție la Paris dedicată utilajele
pentru industria de panificație. Acolo am văzut ce
înseamnă tehnologia adevărată. Am venit acasă
și discutând cu soția ne-am dat seama că avem
nevoie de mai multe utilaje, fapt pentru care
ne-am axat pe cuptoarele de pâine italienești.
Am luat ce a fost necesar, un malaxor, care era
necesar pentru noua pâine care o produceam.
Am mai luat un cuptor, un dospitor, o mașină
de rulat cornuri, feliator de pâine, că așa cerea
piața. Producția cu utilajele noi am început-o în
anul 2006, cu care mergem și în prezent”, spune
administratorul SC Simimpex SRL.
Un aspect esenţial a fost cel al desfacerii,
nelipsită de griji, datorită celor care nu înţelegeau
piaţa liberă unde aspectul calităţii este cel
primordial.
“Desfacerea o făceam la început prin magazine.
A fost unde am intrat mai bine, dar au fost locuri
unde m-am rugat de ei și nu am intrat deloc.
Mereu le-am spus: măi, oameni buni, vă rog
frumos luați măcar cinci pâini, să vadă lumea
cum sunt produsele noastre, deoarece omul e cel
care alege. Magazinele proprii au apărut în 20102012, la început în Reghin, după care ne-am
extins în Toplița și Bistrița. Factorul principal care
ne-a determinat să avem o desfacere proprie a
fost că nu încasam banii. Am avut probleme care

s-au resfrâns și asupra stării mele de sănătate.
Eu sunt de concepția: domnule, te respect, mă
respecți, și spune-mi te rog frumos când să vin
după bani? Nu te presez, dar spune-mi când
să vin după bani. Mereu se întârzia cu plata,
datornicii se înmulțeau, fapt care m-a consumat
psihic foarte mult. Eu nu pot să finanțez pe
cineva din banii noștri pe care nu-i avem, mai
ales că eu îmi plătesc obligațiile care le am față
de alții. Atunci am decis să mergem pe ideea
magazinelor proprii, inclusiv în județul Harghita,
mai exact la Toplița. De asemenea, începând
cu anul trecut avem un magazin la Bistriţa. În
paralel cu producerea pâinii, există și partea
de patiserie. Am zis să ne diversificăm și noi
producţia, doar cu pâine ne ducem dorului. Nu
am făcut o brutărie numai pentru moment, am
conceput ceva de viitor , aspect care m-a ajutat
să-mi ţin copii aproape, Marius și Simona”,
declară Simion Sabău.

Aportul copiilor
Semiparalizat în urma unui atac cerebral, Simion
Sabău a fost nevoit să lase loc copiilor să ducă
mai departe povestea pâinii Sabău începută în
urmă cu un sfert de veac.
“Aportul copiilor este unul esenţial, ei sunt
cei care conduc afacerea, în special după
problemele medicale care le-am avut. Sunt
extrem de mulţumit de ceea ce fac, pentru că
nu au distrus, ba din contră, au pus cărămidă
peste cărămidă la tot ce am făcut eu. Marius e
cel care şi-a pus amprenta asupra noii dezvoltări
a firmei, el se ocupă inclusiv de imaginea ei, de
partea de marketing şi dezvoltare, iar Simona,
de partea de patiserie, prin coordonarea
activităţii laboratorului de prăjituri. Soţia vine

Începând cu anul 2015, societatea Simimpex
SRL a lansat pe piaţă noul brand, Pansab, direct
răspunzător de acest lucru fiind fiul Marius.
„Contează imaginea, dar la bază stă calitatea.
Dorim să o menţinem prin tot ce facem, aceleaşi
ingrediente, aceleaşi metode de fabricare a
pâinii, doar că am schimbat modul de prezentare
şi de vânzare al produselor noastre. Aşa s-a
născut ideea de a ne prezenta pe piaţă cu
brandul Pansab prin magazinele proprii din
Reghin, Topliţa şi Bistriţa. Urmează să mai
amenajăm un spaţiu propriu în Reghin, la intrare
în Piaţa de Joia şi încă unul la Bistriţa. E nevoie
în permanenţă să vii cu ceva nou. Dacă rămâi pe
loc, trece lumea pe lângă tine şi nu progresezi
deloc. De aceea lucrăm la imagine, la modul
de prezentare al produselor noastre care să
corespundă cerinţelor pieţii actuale. Nu în ultimul
rând, aspectul social, deloc de neglijat, fapt
pentru care, în colaborare cu cei de la Casa de
Ajutor Reciproc a Pensionarilor Reghin, oferim
zilnic o pâine la 40 de persoane nevoiaşe. În ce
priveşte perspectiva, dorim să ne extindem, atât
în ce priveşte numărul de magazine, cât şi în ce
priveşte spaţiul de producţie, atât la brutărie cât
şi la laboratorul de prăjituri. În acest sens, în vară
vom avea un laborator nou de prăjituri, mai mare
şi mai modern faţă de cel actual. Este necesară
această investiţie, astfel fluxul de producţie va fi
mult mai uşor, mai rapid, plus că şi producţia va
fi mult mai mare”, spune Marius Sabău.

Pansab, tot mai aproape
de clienți
Clienţii sunt aşteptaţi în oricare din cele șase
magazine deschise special pentru ei. Fie că
vizitează pentru a savura produsele de patiserie și
cofetărie sau pentru a alege o pâine pregătită cu
pricepere, sunt bineveniţi, în locaţiile din Reghin:
strada Republicii nr. 15, strada Iernuțeni bl. 2-8,
strada Gurghiului nr. 25A, strada Pandurilor nr.
14A, Bistriţa: Bulevardul Decebal nr. 40 şi Topliţa:
strada Nicolae Bălcescu.
Alin ZAHARIE

16

consumă produse locale
23.04.2019

O zi în care altădată era multă animație

Produse locale, gamă variată

Consumă produse de Mureș, direct de la producător!

De pe Mureș și Câmpie
Invazia produselor străine a pus stăpânire
pe piața românească, aspect care a fost
mult accentuat după intrarea României în
Uniunea Europeană și apariția numeroaselor
hipermaketuri. Dintr-o țară cu un puternic
potențial agricol, România a ajuns în ultimele
decenii mai degrabă o importantă piață de
desfacere pentru țările cu o infrastructură mult
mai bine pusă la punct, unde producătorii sunt
sprijiniți și subvenționați de stat.
Făcând un tur prin piețele târgumureșene se
poate observa cu ușurință diferența în ceea
ce privește numărul vizitatorilor, dar și a
producătorilor. Dacă în urmă cu decenii piețele
erau deseori supraaglomerate în special în
diminețile de la sfârșitul săptămânii, acum
fiecare producător se arată bucuros atunci când
un potențial client se oprește în fața meselor pe
care și-au aranjat cu grijă produsele obținute cu
sudoarea frunții. Motivele sunt mai multe însă.

Motive și motivații
În perioada amintită nu doar lipsa
supermaketurilor determina consumatorul să
treacă prin piață pentru aprovizionare, dar
nici magazinele existente nu erau suficient de
bine aprovizionate, la care se poate adăuga
și posibilitățile reduse la acea vreme de a-și
transporta acasă cumpărăturile. Asta, ca să nu
mai punem la socoteală desființarea CAP-urilor
și distrugerea sistemelor de irigații. Prețurile

sunt un alt aspect care face un mic producător
să facă față cu greu concurenței. O rețea de
magazine are posibilități mult mai mari de a
achiziționa produsele în cantități mari, pe care
le poate scoate pe piață la prețuri mai mici.
Putem adăuga aici și tehnologia de care dispun
marii producători.
„Nu ne putem pune cu cel care face totul
mecanizat, cei care primesc ajutoare pentru
a-și dezvolta ferme și să cultive hectare. Noi
facem totul cu mâinile noastre, mulți obligați
pentru că au rămas fără locuri de muncă și s-au
întors la țară, de unde au plecat în tinerețe, alții
pentru că veniturile sunt mult mai mici pentru
un trai cât de cât”, își spune of-ul Nea Aurel,
venit dintr-o comună mureșeană, din zona de pe
câmpie. El vine la fiecare sfârșit de săptămână în
Piața Cuza Vodă, cu ceea ce a produs în grădina
proprie împreună cu familia.
„Dacă am ieșit la pensie și banii pe care îi
primesc aproape nu-mi ajung să plătesc gazul,
apa și ce mai e nevoie, ce pot să fac? Mai scot
așa un bănuț, să ne descurcăm cumva. Marfa
e bună, se poate vedea, dar clienții preferă și
așa mai degrabă să meargă la marile magazine
și se uită numai la preț”, ne spune cu năduf și
Jolan neni, venită și ea dintr-un sat de lângă
Miercurea Nirajului.
Puținii cumpărători nu se mai așează la rânduri,
își procură produsele pe ales, se mai pot și târgui
la preț și se întorc acasă mulțumiți că vor pune
pe masă produse locale.

Produse lactate proaspete, brânză frământată pe loc

Puțină animație în piața din „7 noiembrie”
Piața Cuza Vodă este pe de altă parte și cea mai
cunoscută, cea mai veche dintre marile piețe
târgumureșene. Producători din tot județul se
îndreaptă și spre cele la la Diamant sau Dacia
din cartierul Tudor, la cea din cartierul Dâmbu
Pietros, sau cele din celelalte cartiere, Unirii
sau 7 Noiembrie (cum este cunoscută și azi
cea din apropierea cartierului Cornișa). „Eu
m-am obișnuit să vin aici, am deja locul meu,
mă cunosc cu multă lume și așa am clientela
mea. Este și mai la îndemână, vin din Gornești
și să mă deplasez în altă zonă, să traversez
orașul ar fi cheltuială și oboseală în plus. Banii
câștigați sunt puțini, dar nu avem de ales, trebuie
să supraviețuim cumva”, ne spune o gospodină
care vine aproape zilnic în piața amintită.

Postul e pe sfârșite,
se apropie tăi(c)erea mieilor
Magazinul de brânzeturi din Piața Cuza Vodă este
plin de produse autohtone, doar clienții lipsesc în
zilele obișnuite. O mai veche producătoare este
Angela Crișan din comuna Șincai. Ea se oprește
imediat din frământat brânza și ne vorbește
despre problemele cu care se confruntă.
„Sunt zile în care vin foarte puțini clienți, dar
sperăm că acum, că se apropie sărbătorile
lucrurile vor merge mai bine. Marea problemă a
noastră sunt supermagazinele, care sunt mereu
pline de oameni și sunt deschise zilnic până

seara târziu. Ar trebui după părerea mea să mai
aibă și câte o zi de pauză. Noi nu putem face
asta, avem gospodărie, familie. De descurcat
ne mai descurcăm cu subvențiile primite, dar o
problemă este și lipsa ploii, nu cresc furajele,
să avem ce da de mâncare animalelor”, spune
doamna Angela.
În aceeași piață, începând de miercuri și până
duminica viitoare, aproape două săptămâni se
vor auzi plânsetele mieilor. Vin Paștele! Aici,
totul este pregătit în această privință, după
cum ne spune Valer Ujică, administratorul SC
Administrator Imobile şi Pieţe SRL Târgu-Mureş.
În această privință, producătorii care
intenționează să comercializeze miei sau iezi vii,
în vederea sacrificării, vor avea punctul de tăiere
autorizat, dar trebuie să prezinte următoarele
documente: actul de identitate al producătorului;
atestat de producător; certificat sanitar veterinar de transport animale vii (miei) - eliberat
de medicul veterinar din localitate; Formularul
de mișcare, eliberat de medicul veterinar; lanț
alimentar (de la medicul veterinar). De asemenea,
mieii trebuie să fie crotaliați în ambele urechi.
Punctul de sacrificare este autorizat până în data
de 28 aprilie, iar producătorilor li se recomandă
sacrificarea mieilor doar în acest punct, pentru
preîntâmpinarea îmbolnăvirilor cauzate de
sacrificarea în condiții necorespunzătoare din
punct de vedere igienic.
Mihai VEREȘ

Cu sacoșele mai mult sau mai puțin ticsite
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Produsele tradiționale mureșene,
recunoscute la nivel național și internațional
Județul Mureș este bine reprezentat în ce
provește produsele trdiționale atestate la nivel
european, la loc de cinste fiind Telemeaua de
Ibănești, prima brânza românească cu denumire
de origine (DOP) protejată de Uniunea Europeană.

Produse atestate
Potrivit lui Ioan Rus, directorul executiv al
Direcției pentru Agricultură Mureș, în anul 2015 a
fost depusă la Comisia Europeană documentația
pentru recunoașterea Denumirii de Origine
Protejată la nivel europen a produsului alimentar
din domeniul producției de lapte „Teleameaua
de Ibănești cu saramură de Orșova”, produs
de SC Mirdatod SRL Ibănești, care la începutul
anului 2016 a primit atestatul de recunoaștere.
De asemenea, pentru atestarea produselor
alimentare obținute conform rețetelor consacrate
românești, au fost depuse la nivel de județ 11
documentații pentru produsele procesate din
lapte, carne și panificație, astfel că în perioda
2015-2018 au fost înscriși șase operatori
economici și au fost atestate 10 produse
alimentare obținute conform rețetelor consacrate
românești.
Pentru obținerea atestatului de produs tradițional
și înscrierea produselor alimentare în Registrul
Produselor Alimentare s-a depus o documentație
în cursul anului 2016 pentru care a fost obținut
atestatul de produs tradițional pentru produsul
de panificație „Pită de casă cu cartofi produs
natural de la Boianu”. În 2018, au urmat alte

Ioan Rus, director executiv al DADR Mureş
produse tradiționale să fie atestate: „Colac cu
nucă produs tradițional de la Boian” și „Chec de
casă produs tradițional de la Boian”.
Nu în ultimul rând, când ne referim la produsele
atestate trebuie amintit faptul că în anul 2017
au fost depuse trei caiete de sarcini pentru a
fi înregistrate în Registrul Special al Produselor
Montane, reușindu-se obținerea deciziei de
produs montan nr. 1, 2 și 3 pentru „Cașcaval
de Ibănești”, „Smântâna de Ibănești” și ”Urda
de Ibănești” procesate de SC Mirdatod SRL.
Savoarea produselor tradiționale mureșene
și-a făcut simțită prezența și peste hotarele

țării, „Săptămâna Verde de la Berlin”, „Biofach
Nürnberg”, Târgul Internațional din Dubai, Târgul
Internațional de la Bruxelles și Târgul de produse
tardiționale din Italia, fiind doar câteva repere
unde județul Mureș a fost reprezentat cu cinste
de producătorii locali.

Ioan Rus:
„Suntem pe linia cea bună”
„Noi în judeţul Mureş avem atât produse
montane, produse tradiţionale, inclusiv un

produs înregistrat la nivel european , respectiv
„Telemeaua de Ibămeşti cu saramură de Orşova”.
Noi am făcut în permanență o popularizare a
acestor produse, atât în țară cât și în străinătate
prin care încurajăm obţinerea acestor produse.
În acest mod se respectă o tradiţie, plus că
sunt valorificate produsele locale. Un produs
tradiţional înseamnă că trebuie utilizate produse
dintr-o anumită zonă, fără ingrediente, aditivi
care se practică. Dacă vorbim de tradiţie, acum
40-50 de ani, nu puteam vorbi de adaosuri de
tot felul în produs. Mai avem reţetele consacrate.
Diferenţa între produs tradiţional şi reţeta
consacrată este aceea că reţeta trebuie să
aibă cel puţin 30 de ani vechime, recunoscută
ca şi fabricaţie, dar se pot folosi şi produse din
altă zonă, de exemplu grâu adus din altă parte,
dacă ne referim la pâine. La secțiunea produs
montan, avem înregistrat în Registrul Naţional
al Produselor Montane nr. 1, 2 şi 3, ca produs
montan produsele celor de la Mirdatod Ibăneşti.
Încurajăm pe această cale şi ceilalţi producători
din zona montană, nu doar cei din domeniul
prelucrării laptelui. Cred că cei care au obţinut
aceste recunoaşteri reprezintă mândria judeţului
din moment ce suntem primii cu produs montan
înregistrat la nivel naţional, cu produsele de
Mirdatod, plus şi alte lactate și pâine de casă.
Eu zic că orice început e cu ceva reţinere, dar
cred că suntem pe linia cea bună”, a subliniat
directorul executiv al Direcției pentru Agricultură
Mureș.
Alin ZAHARIE
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Potrivit profesorului Adrian Mihai Olaru, care
a semnat o cuprinzătoare și bine documentată lucrare, „Luduș, o istorie neterminată”,
localitatea Luduș a împlinit în 10 aprilie 2019
frumoasa vârstă de 690 de ani fiind consemnată de „nouă ori denumirea Ludas, sub forma
fluvium/fluvio Ludas (râul Luduș), valle Ludas
(valea Ludușului) și Ludaspatak (magh., pârâul
Luduș)”.
Profesorul Olaru mai spune că actul citat în
carte ar fi prima atestare istorică a Ludușului. Până când va apare un alt document mai
vechi, ludușenii „se mulțumesc cu această
vârstă a orașului, mai mică cu 38 de ani decât
a cartierului Gheja. De-a lungul istoriei, Ludușul s-a dezvoltat mai rapid sau mai lent, și-a
creat o infrastructură din care nu puteau lipsi
locurile în care se făcea negoț: târguri, oboare
și piețe.

Piața călătoare
Despre acest gen de comerț nu s-a scris nicio lucrare considerându-se probabil că este o
activitate pasageră, puțin importantă în cadrul
general al societății. Ludușul, prin așezarea
sa geografică s-a dezvoltat mai mult decât
localitățile din jur datorită faptului că a fost
întemeiat la confluența Pârâului de Câmpie cu
râul Mureș și la locul de întâlnire a drumului de
pe Câmpie cu cel care vine din zona Mureșului superior și merge mai departe spre munții
Apuseni și spre vestul țării.
În mod sigur, în Luduș a fost piață dintotdeauna.

Cât despre locul în care aveau loc activitățile de
marțea, atât de așteptată de toți, negustori și
cumpărători, fără deosebire, este greu să stabilim toate locațiile. Doar după ultimul război
mondial au fost cam cinci asemenea locuri,
toate cu avantajele și dezavantajele de moment.

Piața actuală, un succes
Pentru informații, despre actuala amplasare a pieței săptămânale am luat legătura cu
șeful Serviciului „Piețe, Sala de sport, Bazin
de înot, Stadion”, Cornel Luca. Este în funcția
actuală din anul 2012 și în perioada scursă de
atunci, piața, vechea piață cu mese din beton
și pământ și pietriș pe jos s-a transformat ca
o zână din povești, crescând și întinerind, cu
dotări moderne și o organizare riguroasă.
„În fiecare zi de marți, în piața săptămânală
se întâlnesc micii producători de legume și
fructe din oraș, din cele două cartiere, Gheja
și Roșiori, precum și producători și comercianți din zonele apropiate. În funcție de sezon,
cele 60 de tonete și cele 70-80 de tarabe oferă
cumpărătorilor o gamă variată de produse”, a
declarat Cornel Luca. Despre prețurile practicate, producătorii spun că sunt mici, iar cumpărătorii cred că sunt prea mari. Până la urmă
se întâlnesc undeva la un nivel convenabil și
târgul se încheie pe loc. De mare interes sunt
și tarabele cu obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte, utilaje și mărunțișuri de tot felul.
Un farmec aparte au și întâlnirile dintre vechii
prieteni care se văd, din când în când, atunci
când vin din satele lor, întâlniri presărate cu

Piaţa din Luduş
povești depănate la „botul calului” la un mic
și o bere. Dar, timpul trece, piața își consumă
și ultimele energii și spațiul pavat cu plăci vibropesate rămâne gol, însemnat doar cu urmele „luptei” duse de dimineață. Intervin cei
trei angajați care în aceeași zi redau piața cu
fântâna arteziană, cu pistele circulare de alergare și frumosul foișor de lemn din apropierea
bazinului de înot, celor care preferă o plimbare
în zonă sau celor care își aduc copiii în spațiul
de joacă destinat lor.

Un proiect amânat
Unul dintre proiectele depuse de Administrația
locală la Compania Națională de Investiții aș-
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teaptă cam de multă vreme o finanțare. Despre acest proiect ne-a vorbit primarul orașului,
Cristian Moldovan: „Acest proiect de construire
a unei hale alimentare în Piața săptămânală a
orașului ar fi deosebit de util, dar se pare că nici
în anul acesta nu s-au alocat fonduri pentru piețe agroalimentare și doar prin eforturile financiare ale Primăriei nu este posibilă o investiție de
asemenea anvergură. În schimb, vrem să amenajăm piața de zi de pe strada Ghioceilor pentru
care am alocat o sumă de bani. Vrem să pavăm
întreaga zonă a pieței, să scoatem mesele din
beton și să le înlocuim cu tonete asemănătoare
cu cele din piața săptămânală. Când vom realiza toate acestea? În acest an.”
Ioan A. BORGOVAN
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Laboratorul de prăjituri, componenta dulce Pansab
Povestea pâinii Sabău nu putea fi completă fără componenta
dulce, respectiv laboratorul de cofetărie, coordonat de Simona
Culda, fiica administratorului Simion Sabău.
„Mi-a plăcut de fiecare dată ideea de a crea, deoarece pot să
fac lucruri noi, să las imaginaţia să curgă după care să mă
ghidez. Laboratorul de cofetărie produce o gamă diversificată
de produse, începând cu prăjiturile de casă, clasicele prăjituri
care le ştim de demult, până la prăjituri Mousse, torturi aniversare, de nuntă, botez. Lucrăm de regulă în funcţie de comenzi
şi de cererea de la magazine. În laborator lucrează cinci persoane alături de mine. În magazinele proprii, partea de pâine
este completată cu oferta de prăjituri, merg de minune împreună, mai ales că, în cadrul magazinelor există şi mese, unde
poţi savura o cafea sau o prăjitură delicioasă. Contează foarte
mult să avem o activitate cât mai diversificată, de la pâine la
prăjituri. Câţi oameni sunt, atâtea gusturi, şi atunci, prin tot ce
facem, încercăm să acoperim o piaţă cât mai largă, să satisfacem cerinţele clienţilor. Un lucru care mie îmi place foarte mult
este acela că îmi place să încurajez clienţii, să ne propună ei o
variantă de gust, pe care noi la rândul nostru să o transpunem
în produsele noastre. Îi chemăm, gustă din produsele noastre,
şi dacă vin cu o sugestie, facem produsul exact pe gustul lor.
Această abordare se pare că are succes, învăţăm prin asta să
ne mulăm după gustul dorit de clienţi”, a precizat Simona Culda, coordonatorul laboratorului de cofetărie Pansab.
Brandul de panificaţie Pansab şi-a făcut simţită prezenţa, nu
doar în Reghin, ci şi în Topliţa şi Bistriţa, locaţii unde pâinea de
Sabău, cum mai este ea cunoscută de reghineni, s-a impus prin
calitate şi bun gust. Oferta Pansab nu putea fi completă fără
produsele de cofetărie, proaspete şi atent pregătite în cadrul
laboratorului propriu.

Simona, coordonatorul
segmentului dulce Pansab
Grija pentru produsele dulci Pansab îi revine Simonei, cea cea
coordonează laboratorul de cofetărie Pansab. După absolvirea
studiilor gimnaziale şi liceale în Reghin, Simona a făcut pasul
către studiile economice, mai exact la Facultatea de Ştiinţe
Economice, Juridice şi Administrative din cadrul Universităţii
“Petru Maior” din Târgu-Mureş, de unde avea să descopere
continentul american graţie programului Work & Travel.
“Şcoala am făcut-o la Reghin, studiile liceale la Liceul Tehnologic „Petru Maior”, după care am făcut pasul spre facultate,
mai exact la Universitatea „Petru Maior”, Facultatea de Ştiinţe

Economice, Juridice şi Administrative. Practic, de la “Petru Maior” am trecut tot la “Petru Maior”. Facultatea am absolvit-o în
anul 2013. Foarte mulţi dintre prieteni ajungeau să meargă în
Statele Unite, fapt pentru care mi-am dorit şi eu foarte mult să
ajung acolo. Iniţial, tata a fost ceva mai reticient ca eu să merg
în America. Fratele Marius a plecat în 2013, iar un an mai târziu,
am spus că nu mai pot să aştept, vreau şi eu să merg, fapt ce
s-a şi întâmplat. Astfel, am plecat prin intermediul programului
Work & Travel. Se întâmpla în perioada în care eram la Master. Ideea era să nu mă folosesc de banii familiei, să merg să-i
cheltui în America, am preferat să muncesc, să mă conving
pe viu de cum e viaţa acolo, să trăiesc printre americani. Aşa
se face că în 2014 am ajuns în cele din urmă în America, mai
exact la New York. Mai mult de atât, am ajuns la celebra Statuie
a Libertăţii, Am trăit patru luni în New York, care a rămas de
atunci oraşul meu de suflet. Am pomenit de Statuia Libertăţii,
deoarece locul meu de muncă era chiar lângă acest obiectiv,
la un fast food situat pe mica insulă Liberty Island, la sud-est
de Manhattan. Ce m-a impresionat cel mai tare în ce priveşte
experienţa americană a fost relaxarea oamenilor, felul lor de
a fi, neinteresaţi de aparenţe, ceea ce la noi e foarte greu de
conceput. Aş mai fi vrut să rămân, dar a contat foarte tare dorul
de casă, de familie, dar asta nu m-a împiedicat ca un an mai
târziu să mă reîntorc în America, de această dată în Jackson,
statul Wyoming, lângă Parcul Național Yellowstone. Acolo am
lucrat la o cafenea şi la un restaurant. Apoi am avut ocazia
să vizitez toată America, inclusiv Las Vegas, Los Angeles, San
Francisco”, povesteşte Simona.

Experienţa de peste Ocean,
aprofundată acasă
Experienţa americană a fost una benefică pentru Simona, exigenţa muncii şi ideile managerilor americani folosindu-i din plin
în dezvoltarea laboratorului de cofetărie Pansab pe care îl coordonează în prezent.
“La restaurantul la care am lucrat am văzut anumite reţete de
prăjituri, am mai cerut anumite sfaturi, pe care am încercat
să le implementez cât de cât acasă, în cadrul laboratorului de
cofetărie Pansab. M-a ajutat foarte mult experienţa americană,
am văzut altfel lucrurile. Am avut foarte multe de învăţat de la
managerii care i-am avut în State, care mi-au dat o altă viziune,
o altă perspectivă. Pot spune că a fost o lecţie americană care
acum încerc să o pun în practică acasă, în Reghin, în ce priveşte laboratorul de cofetărie”, a declarat Simona Culda.

Ofertă bogat de dulce
Din oferta Pansab în materie de cofetărie nu lipsesc produse
precum Biroșe, Chec, Cremeș, Diplomat, Ecler, Fursecuri cu
cocos, Ora 12, Prăjitură cu mere, Savarină , Tiramisu, Prăjituri
de casă, Albinița, Caramel, Delicia, Doboș, Lămâița, Prăjitură
cu cafea, Snickers, Zi și noapte, Prăjituri Mousse, Mousse la
pahar, Trio Chocolat precum şi prăjituri, torturi pentru botez,
aniversări şi nunţi, care pot fi găsite la cele şase magazine proprii din Reghin, Bistriţa şi Topliţa.
„Mi-a plăcut de fiecare dată ideea de a crea, deoarece pot să fac
lucruri noi, să las imaginaţia să curgă după care să mă ghidez.
Laboratorul de cofetărie produce o gamă diversificată de produse, începând cu prăjiturile de casă, clasicele prăjituri care le ştim
de demult, până la prăjituri Mousse, torturi aniversare, de nuntă,
botez. Lucrăm de regulă în funcţie de comenzi şi de cererea de la
magazine. În laborator lucrează cinci persoane alături de mine. În
magazinele proprii, partea de pâine este completată cu oferta de
prăjituri, merg de minune împreună, mai ales că în cadrul magazinelor există şi mese, unde poţi savura o cafea sau o prăjitură
delicioasă. Contează foarte mult să avem o activitate cât mai diversificată, de la pâine la prăjituri. Câţi oameni sunt, atâtea gusturi, şi atunci, prin tot ce facem, încercăm să acoperim o piaţă cât
mai largă, să satisfacem cerinţele clienţilor. Un lucru care mie îmi
place foarte mult este acela că îmi place să încurajez clienţii, să
ne propună ei o variantă de gust,pe care noi la rândul nostru să-l
transpunem în produsele noastre. Îi chemăm, gustă din produsele
noastre, şi dacă vin cu o sugestie, facem produsul exact pe gustul
lor. Această abordare se pare că are succes, învăţăm prin asta să
ne mulăm după gustul dorit de clienţi”, a precizat Simona Culda.
Alin ZAHARIE

Laboratorul „Dacia”, tradiția dulce a prăjiturilor
Municipiul Reghin nu duce lipsă de tradiții, fie că vorbim de
prelucrarea lemnului sau alte ramuri ale industriei care făceau renumit în întreaga țară, și nu numai, orașul de pe malul
Mureșului. Tot despre o frumoasă tradiție, ceva mai dulce, ne
vorbește și cel mai longeviv laborator de cofetărie din Reghin.
Cei mai în vârstă își duc aminte de laboratorul din gangul de
la ”Dorna”, locul unde s-a născut povestea dulce care astăzi
poartă numele „Dacia”, care de patru decenii își scrie povestea
în actuala locație din Reghin, mai exact Cartierul Dacia.
„La noi s-a păstrat tradiția, în sensul că se fac prăjituri de casă.
Dacă ne afirmăm cu ceva în rândul laboratoarelor de cofetărie
din oraș este tocmai faptul că folosim rețetele de acum 70-80
de ani”, a declarat Leon Pop, directorul general SC Dacia SA.

Personal calificat
De calitatea prăjiturilor laboratorului de cofetărie se îngrijesc 15
persoane, dintre care opt specialiști în domeniu, fideli tradiției,
atât în ce privește rețetele, materia primă și procesul tehnologic, lucru care se reflectă în calitatea produselor laboratorului
de cofetăria „Dacia”.
„Acum, toată lumea care face prăjituri cumpără blaturile și
cremele gata făcute, din care rezultă prăjiturile. Noi în schimb,
lucrăm doar cu produse naturale. Lucrăm numai cu ouă, achiziționate de pe Valea Gurghiului, la fel și făina și frișca naturală,
pe care o cumpărăm de la producătorii locali din județ. Zilnic

„Avem trei locații proprii de desfacere, Cofetăria „Ghiocelul”,
cofetăria din cadrul laboratorului și încă o locație în Cartierul
„Unirii”. Nu vrem să adunăm clienții doar la cofetăria din cadrul laboratorului, lucrăm cu aceleași prețuri la fiecare punct de
desfacere. La fel și calitatea produselor, nu contează dacă e în
”Unirii”, „Ghiocelul” sau la laborator, calitatea și prețul sunt la
fel”, a precizat directorul societății Dacia SA.

Proaspăt și bun

spargem în medie undeva la 2.000 de ouă. Nu le zdrobim la
grămadă, se sparg ou cu ou, astfel putem vedea dacă un ou
nu corespunde. Asta presupune o muncă extraordinară, multă
muncă fizică în procesul de producție. Munca ce o facem noi cu
15 oameni, câți lucrează în laborator, alții o fac cu trei. Maiștrii
cofetari renumiți și-au pus amprenta asupra laboratorului nostru de cofetărie. Aceștia au pregătit oameni care duc tradiția
mai departe. Dovadă că din cei 15 care lucrează în laborator,
opt sunt specialiști în domeniu”, a precizat Leon Pop.
Un aspect deloc de neglijat îl reprezintă desfacerea, produsele
laboratorului „Dacia” fiind prezente în 29 de unități din Reghin,
iar în weekend, la 40 de unități, inclusiv pe Valea Mureșului,
până la Toplița.

Sărbătorile care bat la ușă sunt un bun prilej de a savura din
plin produsele laboratorului de cofetărie „Dacia” din Reghin, de
la produsele vechi de când lumea, dar la fel de gustoase precum Cremeșul franțuzesc, Tiramisu, București, Carpați, Savarină, Diplomat, Ecler, Indiană, Ora 12, Kati, Albinița, Doboș, Ișler,
Zi și Noapte, Albinița, până la diferite sortimente de torturi, și
lista ar putea continua mult și bine, dar mai ales gustos.
„Sunt produse tradiționale, așa cum erau pe vremuri, au la bază
rețetele vechi care se păstrează și astăzi cu sfințenie. Nu suntem
ancorați doar în trecut, scoatem mereu prăjituri noi, dar marea
majoritate tot cele vechi le preferă, pentru că știu că au același
gust ca odinioară. Am încercat să aducem îmbunătățiri la rețetele
vechi, dar lumea preferă tot prăjiturile tradiționale, așa cum erau
ele pe vremuri. Cu toate acestea, suntem într-o continuă modernizare, să ținem pasul cu noutățile”, a punctat Leon Pop.
Alin ZAHARIE
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Viorel Socol, directorul Colegiului Agricol „Traian Săvulescu”:

„Trebuie să schimbăm mentalitatea asupra importanței
învățământului agricol pentru oraș, județ și națiune”

Viorel Socol crede în importanța agriculturii

Elevii liceului agricol vor merge în schimb de experiență în Franța

Prof. ing. Viorel Socol, directorul Colegiului Agricol „Traian Săvulescu” din Târgu-Mureș, este de profesie inginer în mecanică
agricolă. A absolvit facultatea în 1985, pentru cinci ani a lucrat
în producție, în domeniul economic, și din 1990 activează în
învățământul preuniversitar.
O preocupare permanentă pentru el ca director al unui liceu de
profil este viitorul elevilor săi, dar și viitorul învățământului de
profil din România în general. În acest scop a făcut o vizită în
Franța, de unde s-a întors săptămâna trecută, unde a participat
cu o delegație a colegiilor agricole din România, cu scopul de
a găsi exemple și soluții pentru salvarea colegiilor agricole din
România, aflate într-o situație grea.
Am stat puțin de vorbă cu el pentru a afla care este viitorul
învățământului preuniversitar tehnologic, și ce se poate face
pentru un viitor mai bun.
Reporter: Cu ce greutăţi se confruntă colegiile agricole din
țară la ora actuală?
Prof. ing. Viorel Socol: Nu este o anumită problemă a colegiilor agricole, ci o problemă a învățământului preuniversitar
tehnologic. Partea de agricultură face obiectul muncii noastre
și ne interesează în mod deosebit, mai ales că agricultura este
o ramură vitală a societății care ne hrănește, care alimentează alte industrii și așa mai departe. Or, în ultimii ani, în rândul
absolvenților de gimnaziu, nu este bine explicată și înțeleasă
munca în agricultură. Agricultura s-a modernizat, beneficiază
de dotări, finanțări substanțiale naționale și europene și există
multe oportunități de dezvoltare în agricultură.
Ca atare, cu ajutorul Fundației Civitas Filiala Cluj și a Fundației Româno-Americane, am depus două proiecte. Primul este
pe promovarea imaginii școlii noastre, Colegiul Agricol „Traian
Săvulescu” și a planului de școlarizare, iar cel de-al doilea proiect reprezintă vizite de documentare, de studiu în Franța, la
licee similare. Vizite pe care le-am deschis acum cu participarea mea în calitate de director și profesor de specialitate și de
muncă efectivă cu elevii la instruirea practică. O voi duce mai
departe cu schimburi de vizite de elevi de-ai noștri în Franța și
elevi francezi la noi pentru a prinde aceste bune practici din alte
țări. Și bineînțeles, trebuie să vedem cum ne putem dezvolta,
în sensul în care să utilizăm mai bine baza materială pe care o
avem. Avem laboratoare, cabinete de specialitate, sere didactice, fermă didactică, deci avem locuri în care elevii să învețe
primele competențe, primele deprinderi și aptitudini înainte de
a merge la un agent economic, la o instituție unde să se perfecționeze și să-și definitiveze pregătirea de specialitate.
Rep.: Ce mai poate contribui la creșterea calității și rezultatelor colegiilor agricole?

plantelor, de creșterea animalelor, de peisagistică, de cultivarea
răsadurilor, de procesare primară a produselor, de desfacere și
așa mai departe. Și asta încercăm să facem.

Este important pentru elevi
să nu devină șomeri cu diplomă
V.S.: Trebuie să adunăm lângă școală ceilalți parteneri educaționali, adică comunitatea locală, agenții economici, direcția agricolă și alți factori care ar putea contribui. Aici discutăm
punctual cu cadrele didactice care supraveghează regula practică, avem o hartă a parteneriatului economic și agenți economici în consiliul de administrație, deci trebuie să îi sensibilizăm
și pe ei prin dezvoltarea acestui învățământ agricol.
Nu în ultimul rând, atragerea de fonduri naționale, europene,
pentru dezvoltarea bazei materiale a școlii, astfel încât aceste
profesii, tehnician în agricultură, în agroturism, veterinar, industria alimentară, analiză de industrie, control sanitar-veterinar al
produselor agro-alimentare, peisagistică, turism, contabilitate
agricolă să își găsească finalitatea în absolvenții noștri.
Acestea sunt posibilitățile de școlarizare. Ce face după absolvirea acestor profiluri și specializări este o altă problemă pentru
că noi urmărim așa-zisa inserție profesională a absolvenților,
dar este interesant de văzut câți practică meseria pentru care
au fost formați, adică scopul nostru ar fi ca absolvenții noștri
să devină fermieri, să pună în practică cunoștințele de cultură a

Rep.: Vizita dumneavoastră în Franța a pecetluit astfel
această legătură de schimb între elevii noștri și cei francezi.
V.S.: Da, pe partea de schimb de experiență este începutul,
este deschiderea unei colaborări cât mai îndelungate și altfel
să schimbăm mentalitatea elevului, profesorului, directorului și
a altor directori de instituții asupra importanței agriculturii și în
al doilea rând, a importanței învățământului agricol pentru oraș,
județ și națiune. Pentru că m-ați întrebat la început de problema
liceelor agricole și v-am spus că este o problemă a învățământului pre-universitar pentru că liceele tehnologice sunt în ultimul
timp într-un oarecare declin de populație școlară, că altfel ștacheta se menține, profesorii se pregătesc, specialitățile există.
În rândul populației, al părinților, al familiei, nu se percepe că
munca este izvorul bunăstării și doar prin muncă reușim. Abia
după ne trebuie alte profesii de întreținere a sănătății, frumuseții, juriști, avocați. Toată stima pentru aceste meserii, dar la
noi orientarea școlară și gimnazială se poate face mai bine de
părinți în sensul că ei să își ducă tradițiile familiei care au fost
agricultori din neam în neam și acuma copilul vrea să se facă
nu știu ce, deși nu are posibilități. Trebuie îndrumați, să afle
ce aptitudini au, ce competențe, ce trecut și abia după să ia o
decizie. Ar trebui să se umble și la admitere în clasa a IX-a, în
sensul că cine vrea să devină veterinar și are acasă fermă, să
nu mai treacă prin toată această târășenie, cu medii, cu opțiuni,
ci să meargă direct la specialitățile respective.
Rep.: Care credeși că sunt diferențele dintre mediul agricol
de la noi și cel din Franța? Ce ar putea învăța elevii români
acolo?
V.S.: Pot învăța multe lucruri, în esență accentul pe competență, seriozitate, conștientizarea muncii, susținerea din partea
tuturor factorilor implicați și multe altele. În primul rând ei ar
putea vedea cum învață elevii de acolo și cum finalizează studiile și cum se integrează în piața muncii pentru că la noi termină,
dar nu știu ce fac mai departe. Când întrebi un elev ce vrea să
facă după ce termină învățământul profesional sau liceal, unii
știu, dar mulți nu știu ce vor face. Trebuie să se integreze în
câmpul muncii întâi, și apoi să facă facultăți pentru că noi nu
vrem ca absolvenții noștri să devină șomeri cu diplomă și să se
întoarcă înapoi la munca de jos din agricultură când ar putea
lua-o invers. Să muncească întâi, să se perfecționeze, să-și
câștige existența, deoarece școala o pot face sub o altă formă,
la orice vârstă, prin formare continuă și studii.
A consemnat Elena POLEARUŞ
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PUBLICAŢIE DE VÂNZARE - PREŢURI REDUSE
Lichidatorul judiciar numit în dosarul nr. 1332/1371/2013
al Tribunalului Specializat Mureş privind debitoarea S.C.
IMMO INVEST S.R.L. - în faliment, in bankruptcy, en faillite,
J26/1691/2007, CUI 22457853, cu sediul în Târgu Mureş, str.
Budiului, nr. 68, corp C5, jud. Mureş, vinde, prin licitaţie publică,
cu strigare, în temeiul şi condiţiile stabilite de adunarea creditorilor întrunită în data de 15.04.2019, următoarele bunuri situate
în Corunca, jud. Mureş, aparţinând averii debitoarei:
- un lot de teren intravilan cu suprafaţa de 1.869 mp, înscris în
Cartea Funciară nr. 52539 Corunca, nr. cadastral 52539 împreună cu o cotă parte indiviză de 1/3 din lotul de teren intravilan cu
suprafaţa de 1.638 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 52541 Corunca, nr. cadastral 52541, la preţul total de 18.200 euro + TVA.
Şedinţele de licitaţie publică, organizate în vederea vânzării bunurilor, vor avea loc în 24.04.2019, 08.05.2019, 15.05.2019,
22.05.2019, 29.05.2019, 05.06.2019, 12.06.2019, 19.06.2019,
miercurea, la ora 16.00, la sediul lichidatorului judiciar din Baia
Mare, Bd. Republicii, nr. 10/35, jud. Maramureş. Preţul de pornire al licitaţiilor va fi exprimat în euro iar plata se va face în lei
la cursul BNR valabil în ziua plăţii. Preţul de pornire al licitaţiilor
nu include TVA, astfel că la preţul de vânzare se va adăuga TVA
în cota în vigoare la data vânzării. Pasul de licitaţie este de 200
euro. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul
de pornire al licitaţiei, sumă ce trebuie achitată în contul debitoarei până în ziua anterioară zilei când se desfăşoară şedinţa
de licitaţie, ora 12.00. Informaţii suplimentare cu privire la condiţiile de participare şi de desfăşurare a licitaţiilor se pot obţine
la telefon : 0722779542, 0262-227131.
S.C. SEFAR SRL. anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Hale
de productie si depozitare, amenajari exterioare – drumuri
de incinta si parcaje, imprejmuire teren” amplasat în Municipiul Sighisoara str. Lalelelor nr. 14-16. Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei
pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului
Mures, loc. Targu Mures str. Podeni nr. 10, în zilele de luni
intre orele 09:00 – 15:00, marti – vineri intre orele 09:00 –
12:00, precum şi la următoarea adresă http://apmms.anpm.
ro. Observaţiile publicului se primesc la sediul A.M.P. Mures,
Targu Mures str. Podeni nr. 10, în termen de 10 zile de la
data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii
competente pentru protecţia mediului.

DEZBATERE PUBLICĂ

Primaria Comunei Gurghiu, anunta dezbatere publica, pe
data de 07.05.2019, pentru Proiectul de Hotarare privind
aprobarea Taxelor și Impozitelor Locale, pentru anul 2020.
Informatii suplimentare pot fi vizualizate pe site-ul Primariei
Comunei Gurghiu.

ANUNȚ MEDIU

UBM FEED ROMANIA SRL, anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării privind emiterea Autorizației integrate de
mediu pentru ”Fabrica de furaje Sânpaul”, activități încadrate
în Anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 6.4 lit. b) (ii) ”Instalații pentru tratarea și prelucrarea materii prime de origine vegetală, cu o capacitate de
producție de peste 300 de tone de produse finite pe zi sau
de 600 de tone pe zi în cazul în care instalația funcționează
pentru o perioadă de timp de cel mult 90 de zile consecutive
pe an.” pe amplasamentul din com. Sînpaul, loc. Sînpaul, nr.
6A, jud. Mureș. Informații privind impactul potențial asupra
mediului al activităților pentru care se solicită emiterea autorizației integrate de mediu 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.
Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în
scris, zilnic la sediul APM Mureș în zilele de luni-joi, între
orele 9:00 – 15:00 și marți-vineri între orele 9:00 - 12:00
sau electronic la adresa de e-mail: office@apmms.anpm.ro,
până la data de 06.05.2019.

GRIGORAŞ ALEXANDRA PFA, din Reghin, str. Subcetate,
nr. 15, jud. Mureş, F26/600/2012, CUI 30156363, pierdut
certificatul constatoar emis de ORC, ÎL DECLAR NUL.

Pierdut toate certificatele constatatoare si certificatul de
inregistrare emise de ORC Mures pentru CERKOROM INVEST SRL, CIF 30440305, J26/690/2012. Le declar nule.

Pierdut certificate constatatoare pentru SC LIM CAD COM
SERV SRL, avand J26-470-1997 si CUI 9583498. Le declar nule.

SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE MUREŞ

În atenţia consumatorilor
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.
Marti, 23 aprilie 2019,
• în intervalul orar 09:00 – 16:00, în localitatea:
Reghin, pe străzile: Ion Creangă, Mierlei, Pandurilor,
Siretului, Târnavei, Crișului;
• în intervalul orar 15:00 – 20:00, în localitatea: Reghin, pe străzile: Spitalului, Stejarului, Pădurii, Cardinal Al. Todea;
Miercuri, 24 aprilie 2019,
• în intervalul orar 09:00 – 16:00, în localitatea:
Reghin, pe străzile: Gării, Axente Sever;
• în intervalul orar 08:00 – 14:00, în localitatea Tg.
Mureș, pe străzile: Bălcescu, Baneasa, Cernei, Dorobanților, Hașdeu, Someșului, Pasteur, Oltului, Ciocârliei.
Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate şi vă mulţumim pentru înţelegere. Întreruperile programate pot fi vizualizate şi pe www.distributie-energie.ro

Call Center Distribuţie: TelVerde – 0800-801-929

Administratorul unic al NORDLAND S.A. Tg. Mureş, prin Decizia nr. 1 / 599 din 15.04.2019, convoacă Adunarea Generală
a Acţionarilor de la NORDLAND S.A., în şedinţă extraordinară,
la sediul social din Tg. Mureş, Piaţa Trandafirilor, nr. 43, jud.
Mureş, pentru data de 11.06.2019, ora 15:00, pentru toţi acţionarii care au depus acțiunile la purtător, la sediul societății
în baza procesului verbal aferent, cu cel puțin cinci zile înainte
de adunare, respectiv până la data de 06.06.2019 (ca dată de
referință), cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Raportului administratorului unic şi Raportului
Comisiei de cenzori, ambele referitoare la Propunerile de modificare şi actualizare a Actului constitutiv al Nordland S.A., precum și la aprobarea înființării/desființării unor sedii secundare/
puncte de lucru.
2. Aprobarea Propunerilor de modificare şi actualizare a Actului constitutiv al Nordland S.A, prin modificarea şi completarea
art. 1.1. din Capitolul 1; art. 3.3. din Capitolul 3; art. 5.4. din
Capitolul 5 şi art. 6.8. din Capitolul 6, care se şi publică în forma
propusă pentru modificare, completare şi aprobare, astfel:
„1.1. Acţionarii societăţii la data redactării prezentului act, sunt:
• Miklosik Ioana, C.N.P. 2770825264405, domiciliată în Tg.
Mures, Str. Busuiocului, nr. 9, ap. 23, jud. Mures, identificată
cu CI seria MS nr. 588181, eliberat de SPCLEP Tg. Mures, la
19.10.2010;-• Klein Hermina Maria,
C.N.P. 2790524264379, domiciliată în Tg. Mureş, str. Tudor Vladimirescu, nr. 70, ap. 1. jud. Mures, identificată cu CI, seria ZS, nr. 026353, eliberat de SPCLEP
Tg. Mures, la 19.02.2018.-3.3. La data redactării prezentului act, acţionarii societăţii, numărul de acţiuni la purtător deţinut de fiecare, aportul acestora
la formarea capitalului social şi participaţia fiecarui acţionar, se
prezintă astfel:
1. MIKLOSIK IOANA – 999 acţiuni la purtător, echivalentul
unui aport de 180069,75 lei (RON), reprezentând cota de 99,90
% din capitalul social;
2. KLEIN HERMINA MARIA – 1 acţiune la purtător, echivalentul unui aport de 180,25 lei (RON), reprezentând cota de 0,10%
din capitalul social.
5.4. La data redactării prezentei ediţii a actului constitutiv,
administrator unic al societăţii este Jr. Gorea Grigore, cetăţean român, CNP 1610124264362, domiciliat în Tg. Mureş,
B-dul. Cetăţii, nr. 12, jud. Mureş, identificat cu CI seria MS nr.
912468, eliberat de SPCLEP Tg. Mureş, la 27.01.2016, numit
pentru un mandat de 4 ani, începand din 01.05.2018 şi până
la 30.04.2022, prin Hotărârea AGA(o) Nordland S.A., nr. 4 din
13.03.2018.
6.8. La data redactării prezentei ediţii a actului constitutiv, cenzori în funcţiune, numiţi prin Hotărârea AGA(o) Nordland S.A.,
nr. 6 din 06.04.2019, pentru un mandat de 3 ani, început la
01.05.2019 şi până la 30.04.2022, sunt următorii:
1. Holom Mihaela Ioana, cenzor expert contabil, cetăţean
român, C.N.P. 2871216125799, domiciliată în Tg. Mureș, str.
Transilvania, nr. 10, ap. 10, jud. Mureş, identificată cu CI seria
ZS nr. 065866, eliberat de SPCLEP Tg. Mureş, la 08.11.2018;
2. Benkő Rózália, cenzor, cetăţean român, C.N.P.
2640623264401, domiciliată în Tg. Mureş, str. Rodniciei nr. 59,
ap. 5, jud. Mureş, identificată cu CI Seria MS nr. 800990, eliberat de SPCLEP Tg. Mureş, la 04.04.2014;
3. Benkő Ştefan, cenzor, cetăţean român, C.N.P.
1560710264362, domiciliat in Tg. Mures, str. Rodniciei nr. 59,
ap. 5, jud. Mureş, identificat cu CI Seria MS nr 688387, eliberat
de SPCLEP Tg. Mureş, la 09.07.2012;
4. Moldovan Iulia Maria, cenzor supleant, cetăţean român,
C.N.P. 2870718262001, domiciliată în Sat. Cristeşti (Com. Cristeşti), str. Viilor, nr. 710, jud. Mureş, identificată cu CI seria MS
nr. 898418, eliberat de SPCLEP Tg. Mureş, la 13.10.2015.”
3. Aprobarea înființării/desființării unor sedii secundare/puncte de lucru.
4. Probleme diverse.
Documentele şi materialele aferente ordinei de zi, se află la sediul societăţii, la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultate şi
completate de către aceştia, începând cu data convocării.
În cazul în care AGA(e) convocată nu întruneşte cvorumul necesar, aceasta se reconvoacă pentru data de 12.06.2019, ora
15:00, în acelaşi loc, cu aceaşi ordine de zi şi cu aceaşi dată
de referinţă.
Administratorul unic,
prin Jr. László Alexandru – manager Nordland S.A.
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Lucrări în desfășurare la Școala Gimnazială
„Mihai Viteazu” din Târgu Mureș
Primăria municipiului Târgu Mureș, prin Direcția școli, execută lucrări de reabilitare și
renovare a grupurilor sanitare în mai multe unități de învățământ din Târgu Mureș. „Am efectuat
verificări pe șantierele pe care le avem deschise și pot să vă spun că lucrările avansează. La
Școala Gimnazială ”Mihai Viteazu” sunt aproape de finalizare grupurile sanitare, unde s-a
înlocuit gresia, faianța, s-au montat obiecte sanitare noi, uși de termopan și tarkett antiseptic
și antibacterian pe căile de acces și nu în ultimul rând s-au montat și lambriuri. Lucrări au fost
efectuate și în exteriorul unității școlare, acolo s-a amenajat și dotat terenul de sport, iar curtea
a fost de asemenea integral asfaltată. Dorim să îi mulțumim doamnei director Romana Fleșeru
pentru sprijinul, deschiderea și înțelegerea pe care a arătat-o de fiecare dată, dar și întregului
colectiv profesoral și elevilor.”, a declarat Claudiu Maior, consilierul primarului.
Menționăm că lucrările la această unitate școlară s-au desfășurat etapizat (parter+2
etaje), tocmai pentru ca disconfortul creat să fie unul minim, iar actul educativ să
nu aibă de suferit.
Serviciul de Relații Interne și Internaționale
Primăria Municipiului Târgu Mureș

CONVOCATOR
Administratorul unic al S.C. Sumel Maşini de Calcul S.A., cu sediul social în mun.
Tg. Mureş, str. Livezeni, nr. 69, jud. Mureş, jr. TEGLAS DANIEL, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 31/1990, republicată

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data de 23.05.2019, ora
10.00, la sediul societăţii, cu următoarea Ordine de zi:
1. Aprobarea raportul administratorului unic privind activitatea societăţii pe anul 2018.
2. Aprobarea raportul Comisiei de cenzori.
3. Aprobarea Bilanţului contabil şi a Contului de Profit si Pierderi.
4. Aprobarea descărcarii de gestiune a administratorului.
5. Aprobarea ca data de inregistrare data de 06.06.2019.
Acţionarii persoane fizice şi juridice înscrişi în Registrul acţionarilor până în data de
04.05.2019 pot participa cu actul de identitate şi certificatul de acţionar sau prin reprezentanţi cu procuri speciale al căror model se poate obţine, respectiv depune la sediul
societăţii până în data de 22.05.2019, ora 10.00. In cazul in care la prima convocare nu
va fi realizat cvorumul, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc in data de
24.05.2019, ora 10.00. De asemenea sunt convocaţi şi cenzorii societăţii.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru
votul prin corespondenţă, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate şi
procurate de la sediul societăţii începând cu data de 25.04.2019.
Administrator Unic,
jr. TEGLAS DANIEL

CONVOCATOR
Administratorul unic al societăţii comerciale SIBAC S.A., cu sediul în Sighişoara,
str .Tîrnavei nr.2, jud. Mureş, în baza prevederilor actului constitutiv şi a Legii nr.31/1990,
republicată, cu modificările ulterioare,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII LA DATA DE
28.05.2019, ORA 14.00, LA SEDIUL SOCIETĂŢII,
CU URMĂTOAREA ORDINE DE ZI :
1.Prezentarea, analizarea si supunerea spre aprobare a bilantului contabil si a contului de
profit si pierderi pe anul 2018, raportul administratorului si raportul comisiei de cenzori;
2.Prezentarea raportului de fuziune prin absorbtie a SC SIBAC SA de catre SC Transtex SRL.
3.Alegerea administratorului societatii;
4.Alegerea comisiei de cenzori;
5. Diverse.
In situatia in care sedinta adunarii generale a actionarilor nu se va putea tine, data pentru
cea de a doua adunare generala a actionarilor este 29.05.2019, ora 14,00 la sediul societatii.
Lista cuprinzand numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor
propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.
Acţionarii pot participa personal sau prin alţi acţionari mandataţi cu procură specială obţinută de la sediul societăţii, care va fi completata si depusă la registratura societăţii până
la data de 21.05.2019 inclusiv, ora 14,00.
Actionarii care au drept de vot sunt cei care figureaza inregistrati in registrul actionarilor
tinut de S.C. Registrul Independent Transilvania S.A., la data de referinta 18.04.2019.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la numărul de telefon
0265/772299.
Administrator unic, Radu Viorel

CONVOCATOR
Administratorul unic al ROSENBERG S.A. Tg. Mureş, prin Decizia nr. 1 / 3247 din
15.04.2019, convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor de la ROSENBERG S.A., în şedinţă
extraordinară, la sediul social din Tg. Mureş, Piaţa Trandafirilor, nr. 43, jud. Mureş, pentru
data de 11.06.2019, ora 12:00, pentru toţi acţionarii care au depus acțiunile la purtător, la
sediul societății în baza procesului verbal aferent, cu cel puțin cinci zile înainte de adunare,
respectiv până la data de 06.06.2019 (ca dată de referință), cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Raportului administratorului unic şi Raportului Comisiei de cenzori, ambele
referitoare la Propunerile de modificare şi actualizare a Actului constitutiv al Rosenberg
S.A., precum și la aprobarea înființării/desființării unor sedii secundare/puncte de lucru.
2. Aprobarea Propunerilor de modificare şi actualizare a Actului constitutiv al Rosenberg
S.A, prin modificarea şi completarea art. 1.1. din Capitolul 1; art. 3.3. din Capitolul 3; art.
5.4. din Capitolul 5 şi art. 6.8. din Capitolul 6, care se şi publică în forma propusă pentru
modificare, completare şi aprobare, astfel:
„1.1. Acţionarii societăţii la data redactării prezentului act, sunt:
• Miklosik Ioana, C.N.P. 2770825264405, domiciliată în Tg. Mures, Str. Busuiocului, nr. 9,
ap. 23, jud. Mures, identificată cu CI seria MS nr. 588181, eliberat de SPCLEP Tg. Mures,
la 19.10.2010;
• Klein Hermina Maria,
C.N.P. 2790524264379, domiciliată în Tg. Mureş, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 70, ap. 1. jud. Mures, identificată cu CI, seria ZS, nr. 026353, eliberat de
SPCLEP Tg. Mures, la 19.02.2018.-3.3. La data redactării prezentului act, acţionarii societăţii, numărul de acţiuni la purtător
deţinut de fiecare, aportul acestora la formarea capitalului social şi participaţia fiecarui
acţionar, se prezintă astfel:
1. MIKLOSIK IOANA – 999 acţiuni la purtător, echivalentul unui aport de 359.640 lei
(RON), reprezentând cota de 99,90 % din capitalul social;
2. KLEIN HERMINA MARIA – 1 acţiune la purtător, echivalentul unui aport de 360 lei
(RON), reprezentând cota de 0,10 % din capitalul social.
5.4. La data redactării prezentei ediţii a actului constitutiv, administrator unic al societăţii
este Jr. Gorea Grigore, cetăţean român, CNP 1610124264362, domiciliat în Tg. Mureş,
B-dul. Cetăţii, nr. 12, jud. Mureş, identificat cu CI seria MS nr. 912468, eliberat de SPCLEP
Tg. Mureş, la 27.01.2016, numit pentru un mandat de 4 ani, începand din 01.05.2018 şi
până la 30.04.2022, prin Hotărârea AGA(o) Rosenberg S.A., nr. 4 din 13.03.2018.-------6.8. La data redactării prezentei ediţii a actului constitutiv, cenzori în funcţiune, numiţi
prin Hotărârea AGA(o) Rosenberg S.A., nr. 6 din 06.04.2019, pentru un mandat de 3 ani,
început la 01.05.2019 şi până la 30.04.2022, sunt următorii:-------1. Holom Mihaela Ioana, cenzor expert contabil, cetăţean român, C.N.P. 2871216125799,
domiciliată în Tg. Mureș, str. Transilvania, nr. 10, ap. 10, jud. Mureş, identificată cu CI seria
ZS nr. 065866, eliberat de SPCLEP Tg. Mureş, la 08.11.2018;
2. Benkő Rózália, cenzor, cetăţean român, C.N.P. 2640623264401, domiciliată în Tg.
Mureş, str. Rodniciei nr. 59, ap. 5, jud. Mureş, identificată cu CI Seria MS nr. 800990,
eliberat de SPCLEP Tg. Mureş, la 04.04.2014;
3. Benkő Ştefan, cenzor, cetăţean român, C.N.P. 1560710264362, domiciliat in Tg. Mures, str. Rodniciei nr. 59, ap. 5, jud. Mureş, identificat cu CI Seria MS nr 688387, eliberat
de SPCLEP Tg. Mureş, la 09.07.2012;
4. Moldovan Iulia Maria, cenzor supleant, cetăţean român, C.N.P. 2870718262001, domiciliată în Sat. Cristeşti (Com. Cristeşti), str. Viilor, nr. 710, jud. Mureş, identificată cu CI
seria MS nr. 898418, eliberat de SPCLEP Tg. Mureş, la 13.10.2015.--------”
3. Aprobarea înființării/desființării unor sedii secundare/puncte de lucru.
4. Probleme diverse.
Documentele şi materialele aferente ordinei de zi, se află la sediul societăţii, la dispoziţia
acţionarilor, putând fi consultate şi completate de către aceştia, începând cu data convocării.
În cazul în care AGA(e) convocată nu întruneşte cvorumul necesar, aceasta se reconvoacă
pentru data de 12.06.2019, ora 12:00, în acelaşi loc, cu aceaşi ordine de zi şi cu aceaşi
dată de referinţă.
Administratorul unic, prin Jr. László Alexandru – manager Rosenberg S.A.

CONVOCATOR
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 994 din 18 aprilie 2019 se convoacă
şedinţa extraordinară a Consiliului local municipal Târgu Mureş, care va avea loc
marţi, 23 aprilie 2019, ora 14ºº, la sediul Municipiului Târgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea

ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Târgu Mureş pentru anul 2019.
2. Proiect de hotărâre privind reglementarea activităţii economice din zona de agrement a Platoului Corneşti.
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale
instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul I 2019.
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea sumelor pentru sprijinirea acțiunilor sportive pe semestrul I 2019.
P R I M A R,
dr. Dorin Florea
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CONVOCATOR
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 995din 18
aprilie 2019 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Târgu Mureş, care va avea loc joi, 25
aprilie 2019, ora 14ºº, la sediul Municipiului Târgu Mureş
din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie și a situațiilor financiare pe trimestrul IV anul 2018, pentru
Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie și a situațiilor financiare pe trimestrul I anul 2019, pentru
Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș.
3. Proiect de hotărâre privind înființarea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.
4. Proiect de hotărâre privind impozitele și taxele locale pe
anul 2020.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2020.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor unor
taxe pentru emiterea, completarea şi modificarea avizelor de
funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi economice, a
autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţi de alimentaţie publică, precum şi a autorizaţiilor pentru executarea serviciului
de transport în regim de taxi pentru anul 2020.
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului unor
taxe speciale ce vor fi percepute de către Direcţia Arhitect
Şef în anul fiscal 2020.
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor
locale pentru emiterea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în
anul fiscal 2020, aferente activităţii Direcţiei Arhitect Şef.
9. Proiect de hotărâre privind instituirea unor taxe de ocupare a domeniului public la manifestarea „Zilele Târgumureşene” şi alte manifestări organizate în 2019.
10. Proiect de hotărâre privind contravaloarea serviciilor
prestate de către Serviciul Public de Utilităţi Municipale pentru anul 2020.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi Sport «
Mureşul » şi Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2020.
12. Proiect de hotărâre privind acordarea accesului gratuit
la toate serviciile Bazinului Acoperit Piscina „ing. Mircea Birău” a doamnei Birău Hortensia Iuliana.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri
şi Cheltuieli al S.C. Locativ S.A. Târgu Mureş pentru anul 2019.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019 al SC „Transport Local”
SA Târgu Mureş.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de
Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. „ADMINISTRATOR IMOBILE ȘI PIEȚE” S.R.L. Târgu Mureş.
16. Proiect de hotărâre privind acordarea unui termen
de mobilizare de 90 (nouăzeci) zile începând cu data de
14.05.2019, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea preluării activităţii de gestionare directă a parcărilor
publice din municipiul Târgu Mureș de către SC Administrator
Imobile și Piețe SRL Târgu Mureș.
17. Proiect de hotărâre privind completarea obiectului de
activitate la Actul constitutiv al SC Administrator Imobile și
Pieţe SRL, cu Codul CAEN 5221- Activități de servicii anexe
pentru Transporturi Terestre.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii estimate pentru asigurarea utilităților pentru obiectivul “Locuințe
pentru tineri, destinate închirierii, județul Mureș, mun. Târgu
Mureș, str. Depozitelor f.n. – etapa 1”.
19. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului
autorităţii deliberative a municipiului Târgu Mureș de a vota în
Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea
Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare,
respectiv a Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane fizice/juridice,
în aria de operare a S.C. „Compania Aquaserv” S.A.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegaţiei din partea Municipiului și a Consiliului Local Târgu Mureş în vederea
deplasării la Szeged / Ungaria, în perioada 16-18 mai 2019.
21. Proiect de hotărâre privind Organizarea unei Competiții de

Proiecte de Cercetare pentru Stimularea Competitivității și Creșterea Capacității de Cercetare-Inovare din Municipiul Târgu Mureș.
22. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de
administrare a Liceului Tehnologic „Ion Vlasiu” din Târgu
Mureș, pentru fostul Liceu Tehnologic „Emil Dandea” din
Târgu Mureș, str. Gh. Doja nr. 250 și acordarea dreptului de
administrare asupra clădirilor A1.1 și A1.3 identificat în CF nr.
130476 Târgu Mureș, în favoarea Universității Cultural Științifice din Târgu Mureș.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de achiziţie a construcţiei C3 situată în Târgu Mureş P-ţa Trandafirilor
nr. 1, str. Poştei nr. 1.
24. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 52 mp din Târgu Mureş str. Mărului , în proprietatea
Municipiului Târgu Mureş de la Suciu Melinte.
25. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea în proprietatea publică a Municipiului Târgu Mureş a imobilului situat în
Târgu Mureş, str. Horea nr. 23.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de Fezabilitate pentru „Lucrări de
acoperire terenuri de tenis Parc Municipal cu studii şi proiecte”.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a
Statului de funcții a Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș.
28. Proiect de hotărâre pentru suspendare plată redevență
aferentă terenului concesionat în Târgu Mureș, str. Plutelor
nr. 2 și scutirea de la plata tarifelor de închiriere și prestări
servicii pentru SC RESTAURANT QUEEN SRL.
29. Proiect de hotărâre privind reglementarea închirierii
terenurilor pentru terase de alimentaţie publică în Complexul
de Agrement şi Sport ,,Mureşul”.
30. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către
SC ALEXCOM IMPEX SRL a terenului în suprafaţă de 119 mp.,
teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.
31. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către
CIOBAN NICOLAE DUMITRU a terenului în suprafaţă de 32
mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.
32. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către
AMZA MĂRGĂRIT-CONSTANTIN a terenului în suprafaţă de
40 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.
33. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către
SARCHIZ CARMEN a terenului în suprafaţă de 45 mp., teren
aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.
34. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către
SARCHIZ CARMEN a terenului în suprafaţă de 60 mp., teren
aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.
35. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către
BENEDEK ISTVAN a terenului în suprafaţă de 53,30 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.
36. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către
SALA IOANA a terenului în suprafaţă de 60 mp., teren aflat în
proprietatea Municipiului Târgu Mureş.
37. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către
HAJDU ANA-VIORICA a terenului în suprafaţă de 40 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.
38. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către
HAJDU BAMBO CSABA a terenului în suprafaţă de 24 mp.,
teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.
39. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către
SC RAUL & SANDA SRL a terenului în suprafaţă de 320 mp.,
teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.
40. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către
SC RAUL & SANDA SRL a terenului în suprafaţă de 88 mp.,
teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.
41. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către
PETERFI MIRCEA a terenului în suprafaţă de 26 mp., teren
aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.
42. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către AVRAM MONALISA DOINA a terenului în suprafaţă de 65
mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.
43. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către
SZŐCS MIHÁLY și BENEDEK MÁTYÁS a terenului în suprafaţă
de 103 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.
44. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către
KISS IMOLA a terenului în suprafaţă de 32 mp., teren aflat în
proprietatea Municipiului Târgu Mureş.
45. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă UNIVERSITATEA DE MEDUCINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE și TEHNOLOGIE a terenului în suprafaţă de 202 mp., teren aflat în
proprietatea Municipiului Târgu Mureş.
46. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către
COZOȘ IOAN ANDREI a terenului în suprafaţă de 93 mp., te-

ren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.
47. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei
și Statul de funcții ale Universității Cultural Științifice Târgu
Mureș, aprobate prin HCL nr. 327/28 11 2017.
48. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a
Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA,
din data de 07.05.2019, ora 14.00.
49. Proiect de hotărâre privind achiziționarea imobilului situat în Târgu Mureș, str. Vasile Lupu (fosta Pionerilor) nr. 1,
jud. Mureș, cu destinația de sediu al serviciului social „Centrul Social – Adăpost de noapte”.
50. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reparații și
reconfigurare trafic pe strada Cuza Vodă”.
51. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru nou-născuți în maternitățile din Târgu Mureș.
52. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea
Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureş.
53. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L.M. nr. 8 din 31
ianuarie 2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Parcaj subteran, zona centrală Piața Trandafirilor” din Municipiul Târgu Mureș – varianta B,
respectiv HCLM nr. 92 din 24 februarie 2011 privind aprobarea
documentaţiei "Studiu de fezabilitate parcaj subteran, zona centrala - Piaţa Trandafirilor", beneficiar Municipiul Târgu Mureş.
54. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de finanțare a
obiectivului de investiție “ Dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul Vocaţional de Artă,Târgu
Mureș” finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală .
55. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor
tehnico-economici aferenți - conform anexei nr.1, inclusiv
anexa nr.2 privind descrierea investiției , pentru proiectul:
„Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona vest-centru a Municipiului Târgu
Mureș” propus a se finanța prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședința de județ
prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbana
56. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare
a Adunării Generale a Acţionarilor Companiei Aquaserv SA,
din data de 07 mai 2019/16 mai 2019.
57. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de
urbanism „Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru construire clădire locuinţe colective cu parter comercial şi
servicii comerciale” Beneficiar: SC"BOSTAN JUNIOR"SRL.
58. Proiect de hotărâre privind organizarea Concursului de
idei pentru Comunitatecu tema „ 10 idei pentru Oraşul nostru”.
59. Proiect de hotărâre privind începerea negocierilor pentru
achiziția terenului şi a construcţiei de la intersecția străzilor Tudor
Vladimirescu şi Liviu Rebreanu (lângă Mureş Mall) necesare construirii unui parking subteran/suprateran în municipiul Târgu Mureş
60. Proiect de hotărâre privind începerea negocierilor
pentru achiziția terenurilor necesare realizării obiectivului de
investiții „Construire parking subteran/suprateran în spate La
Piața Teatrului” – Fișa de proiect: Al 2 din Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă a Municipiului Târgu Mureș.
61. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de
urbanism „ Plan Urbanistic Zonal-reconformare zonă pentru
reamenajare,desființare parțială și extindere showroom automobile,amplasare totemuri și steaguri publicitare”,Strada Gheorghe Doja nr.304 cu regulamentul local de urbanism aferent.
Inițiator-Proprietar-Beneficiar: S.C. „MURI BENZ OIL” S.R.L.
62. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide cu domiciliul în municipiul Târgu Mureș
pentru achitarea medicamentelor și serviciilor medicale, denumit Voucher-ul Materna Târgu Mureș.
63. Proiect de hotărâre privindacordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile cu domiciliul stabil în municipiul Târgu
Mureș, care au indicație medicală pentru efectuarea procedurii
de fertilizare în vitro – FIV – O șansă pentru cuplurile infertile.
64. Proiect de hotărâre privind normarea numărului minim de locuri
de parcare la construcțiile noi de locuințe din Municipiul Târgu Mureș.
65. Proiect de hotărâre privind realizarea brandului turistic
al municipiului Târgu Mureș.
P R I M A R,
dr. Dorin Florea
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Piaţă la standarde europene, la Târnăveni
Consilierii locali ai municipiului Târnăveni au
aprobat, recent, cu ocazia unei şedinţe de lucru, Regulamentul de organizare şi funcţionare
a Pieţei Agroalimentare „Avram Iancu”.

Facilităţi
pentru comercianţi
Potrivit regulamentului aprobat de consilierii locali, Piaţa Agroalimentară „Avram Iancu” funcţionează de luni până sâmbătă, între orele 6.00
- 21.00, şi duminică, între orele 6.00 - 14.00,
este organizată ca un serviciu de interes public,
fără personalitate juridică, funcţionează prin
autofinanţare, iar evidenţa contabilă este organizată şi condusă de către Serviciul Buget-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Târnăveni.
În piaţă se comercializează legume şi fructe,
lapte şi produse lactate, miere şi produse apicole, boia, seminţe, flori, produse de uz gospodăresc într-o proporţie de maxim 10% din
suprafaţa platoului şi produse de alimentaţie
publice.
Piaţa este dotată cu toate serviciile care facilitează desfăşurarea activităţii în condiţii optime. Astfel, la Biroul administrativ există spaţiu
de depozitare şi închiriere a echipamentului
de protecţie, sursă de electricitate, cântar de
control şi spaţiu de depozitare a materialelor
de întreţinere şi igienă, iar platoul este dotat cu
grup sanitar şi bazin de spălare a produselor.
Piaţa are o suprafaţă totală de 4.100 de metri
pătraţi, care reprezintă şi suprafaţa platoului,
respectiv suprafaţa acoperită. Pe platoul pie-

ţei, care este betonat, sunt amplasate 228 de
mese din fibră de sticlă din patru culori diferite:
roşu, alb, verde şi albastru.
„În cadrul structurilor de comercializare cu
ridicata sau cu amănuntul este obligatorie organizarea de spaţii de vânzare distincte, care
sunt rezervate în exclusivitate producătorilor
agricoli persoane fizice deţinătoare ale unui
atestat de producător şi ale unui carnet de
comercializare pentru valorificarea produselor din sectorul agricol obţinute din gospodăria sau ferma proprie”, a precizat Adrian Ioan
Hosu, şef serviciu Administraţia pieţei.
Regulamentul adoptat de consilierii locali prevede şi proporţia distribuirii meselor, în funcţie
de specificul comercial al producătorilor, după
cum urmează: 114 mese sunt destinate producătorilor agricoli individuali şi asociaţiilor acestora, 62 de mese pentru agenţi economici, 23
de mese pentru comercianţii de lapte şi produse lactate, 18 mese pentru sectorul flori, 6
mese pentru comercianţii de miere şi boia şi 5
mese pentru obiecte meşteşugăreşti.
„Pentru buna desfăşurare a activităţii de piaţă,
administraţia pieţei pune la dispoziţie serviciile
care facilitează desfăşurarea activităţii în cadrul pieţei, conform articolului 12, alineatul 1,
şi articolului 13 din Hotărârea 348/2004: spaţii pentru păstrarea şi închirierea cântarelor şi
echipamentelor de protecţie, loc de păstrare a
cântarelor de control, bazine pentru spălarea
legumelor şi fructelor, apă potabilă, birou administrativ, spaţii pentru păstararea materialelor de întreţinere şi curăţenie, grup sanitar, locuri de parcare, punct de colectare a deşeurilor
rezultate din activitatea comercială, punct PSI,

tarifelor percepute, asigurarea condiţiilor de
desfăşurare a unui comerţ civilizat, racordarea
pieţei la reţeaua electrică, la reţeaua de apă
sau la o sursă de apă potabilă, la reţeaua de
canalizare şi la reţeaua de gaz, unde este cazul”, se menţionează în Regulament.

Taxe de rezervare
a meselor
Totodată, aleşii locali au votat şi cuantumul
taxelor de rezervare a meselor, după cum urmează: 80 de lei pentru o lună, 200 de lei pentru 3 luni, 350 de lei pentru 6 luni şi 500 de lei
pentru 12 luni.

Proiectul de modernizare,
finalizat

Lucrările de modernizare,
finalizate
cântare funcţioinale, acces gratuit la cântarul
de 500 de kilograme, informaţii facile asupra

Prin grija autorităţilor locale, piaţa a beneficiat
de un amplu proiect de modernizare, astfel încât condiţiile oferite comercianţilor, dar şi celor
care îşi fac cumpărăturile din piaţă, să fie la
standarde europene.
“A fost unul dintre proiectele în care am crezut
și pentru care m-am bătut. Satisfacția este cu
atât mai mare cu cât astăzi, Piața agroalimentară “Avram Iancu” a fost deschisă chiar în
pragul sărbătorilor. E timpul! România în primul
rând!”, a anunţat sâmbătă, 20 aprilie, pe pagina sa de Facebook, Nicolae Sorin Megheşan,
primarul municipiului Târnăveni.
Sandu TUDOR

