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Conferință medicală ”Mesajul meu antidrog” Mesaje de Ziua Maghiarilor ”Promenada Inimilor”

O echipă de medici din cadrul Compartimentului Chirurgie Plastică şi 
Microchirurgie Reconstructivă, coordonată de conf. dr. Cristian Trâmbițaș, 
medic specialist chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă, au realizat, 
între 29 și 30 septembrie, o intervenţie de replantare de mână dreaptă unui 
bărbat de 33 de ani din judeţul Sibiu, care a suferit un accident de muncă, soldat 
cu amputaţie transmetacarpiană. 
”Pacientul a suferit accidentul în jurul orei 13.00, a fost transportat la Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş cu elicopterul SMURD, de la 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, în jurul orei 15.00, iar la ora 15.30 
pacientul era deja în sala de operaţii”, a informat Biroul de presă al Spitalului 
Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

Replantare de mână
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Elevi certificați în limba germană

Oră de educație rutieră

Elevi sârguincioși au fost premiați joi, 29 septembrie, la Școala 
Gimnazială „Friedrich Schiller” din Târgu Mureș, datorită 
efortului depus pentru învățarea limbii germane la un nivel 
superior și performanțelor pe care le-au atins prin dedicare și 
perseverență. Astfel, după orele de pregătire și după susținerea 
examenului, aceștia au fost, în sfârșit, răsplătiți. 
”Vreau să vă mai spun faptul că Școala Gimnazială „Friedrich 
Schiller” este singura școală din județul Mureș cu trei secții 
de predare: română, maghiară și germană și, în premieră, din 
anul acesta școlar, avem profesori din Germania, care vor 
pregăti elevii noștri pentru obținerea  certificatului DSD”, 
i-a felicitat pe elevii premiați directoarea Gimnaziului 
„Friedrich Schiller”, Dana Maria Adriana Bendriș.
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DGAPSC, restructurată

www.zi-de-zi.ro a avut 239.006  de vizitatori unici în luna 
septembrie 2022, conform SATI

www.zi-de-zi.ro a avut 801.677  de afișări în luna septembrie 2022, 
conform auditării SATI (Studiul de Audiență și Trafic Internet)

Zi de Zi - continuă să apară în ediție print

Consilierii comunei Deda au aprobat în cadrul ședinței ordinare de 
joi, 29 septembrie, două proiecte importante pentru comuna Deda. 
Acestea au în vedere spații pentru buna desfășurare a serviciilor de 
pompieri și SMURD, respectiv o extindere de rețea de apă potabilă 
în satul Pietriș.
„În cadrul ședinței Consiliului Local Deda de joi, 29 septembrie, a fost 
supus spre aprobare realizarea a două obiective importante pentru 
comuna Deda. Este vorba de realizarea în satul Pietriș a unei remize 
pentru serviciul de pompieri din comună, pentru serviciul SMURD 
și pentru SVSU Deda. Astfel, ca urmare a aprobării acestui proiect 
se vor construi patru garaje pentru cele trei autoutilitare ale 
pompierilor și celor din cadrul SMURD. Valoarea investiției se 
ridică la peste 300.000 de lei, ce urmează a fi realizată din fonduri 
proprii”, a declarat Lucreția Cadar, primarul comunei Deda. pa
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Proiecte noi la Deda 
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Elevi sârguincioși au fost premiați joi, 29 
septembrie, la Școala Gimnazială „Frie-
drich Schiller” din Târgu Mureș, datorită 
efortului depus pentru învățarea limbii 
germane la un nivel superior și perfor-
manțelor pe care le-au atins prin dedica-
re și perseverență. Astfel, după orele de 
pregătire și după susținerea examenului, 
aceștia au fost, în sfârșit, răsplătiți. 
„Este un moment unic pentru Școala 
Gimnazială „Friedrich Schiller”, pentru că 
avem în fața noastră prima generație care 
a obținut certificatul DSD, certificat care 
atestă cunoștințele de limba germană la 
nivel internațional. Vreau să vă mai spun 
faptul că Școala Gimnazială „Friedrich 
Schiller” este singura școală din județul 
Mureș cu trei secții de predare: română, 
maghiară și germană și, în premieră, din 
anul acesta școlar, avem profesori din 
Germania, care vor pregăti elevii noș-
tri pentru obținerea  certificatului DSD. 
Dragi elevi, vă felicit! Ați muncit din greu 
pentru obținerea acestui certificat, dar 
munca de calitate dă întotdeauna roade”, 
i-a felicitat pe elevii premiați directoarea 
Gimnaziului „Friedrich Schiller”, Dana 
Maria Adriana Bendriș.
„Am acceptat să vin cu drag să-i cunosc 
pe elevii cei mai talentați și dedicați în 
vorbirea limbii germane și să vă asigur că 
Inspectoratul Școlar Județean Mureș este 
alături de toate inițiativele pe care această 
unitate de învățământ, Școala Gimnazia-
lă „Friedrich Schiller” le demarează. Mai 
mult decât atât, vreau să ofer garanția, 
prin prezența mea aici, că studiul în limba 
germană maternă va evolua aici, la Școa-
la Gimnazială „Friedrich Schiller”. Nu vă 
ascund faptul că-mi doresc ca în timp aici 
să se dezvolte și nivel de învățământ lice-
al, pentru ca absolvenții de secția germa-
nă să-și poată continua studiile”, a punc-
tat inspectorul școlar general, prof. drd. 

Sabin-Gavril Pășcan.

„Friedrich Schiller”, 
acreditată de ZfA
Profesoara Tilda Hoffmann, cea care i-a 
pregătit pe elevii care au obținut diplome-
le mult râvnite, a împărtășit detalii despre 
pregătirea pentru examene și despre mun-
ca pe care au depus-o elevii, sub îndruma-
rea profesorilor.
„În anul școlar 2021-2022, Școala Gimna-
zială „Friedrich Schiller” a fost acreditată 
de către Oficiul Central pentru Școli din 
Străinătate (Zentralstelle für Auslandssc-
hulwesen - ZfA), instituție germană care 
este subordonată Oficiului Federal pentru 
Afaceri Externe, ca unul dintre  centrele 
de pregătire și examinare pentru obține-
rea Certificatului de limba germană DSD 
I (Deutsches Sprachdiplom I). Aceasta in-
stituție supervizează și sprijină învățarea și 
predarea limbii germane la nivel internați-
onal. Deutsches Sprachdiplom (DSD) este 
un examen de limba germană recunoscut 
la nivel internațional care atestă compe-
tențe lingvistice de la nivelul A2 până la 
C1. Prima treaptă a examenului este DSD 
1 și confirmă cunoștințele candidaților 
pentru nivelurile A2/B1, oferindu-le aces-

tora, conform Cadrului European Comun 
de Referință pentru Limbi (CECRL), abili-
tăți fundamentale de exprimare și comu-
nicare în limba germană. Treapta a doua 
a examenului, DSD 2, asigură, conform 
CECRL, abilități avansate de exprimare 
și comunicare în limba germană (nivelu-
rile B2/C1), permițându-le elevilor să se 
înscrie la o facultate cu predare în limba 
germană, în țară sau în străinătate. Pentru 
obținerea diplomei DSD1 elevii au de sus-
ținut mai multe probe: probă de înţelegere 
a textelor scrise (LV) şi audiate (HV), pre-
cum şi de producere de mesaje scrise (SK). 
Evaluarea probelor scrise are loc în Ger-
mania, un examen oral constând din pre-
zentarea unui proiect pe o temă aleasă de 
ei și o discuție liberă”, a explicat aceasta.
Diplomele le-au fost înmânate celor 13 
elevi de către Jorg Feldmann, cadru didac-
tic venit din Germania, care i-a felicitat și 
le-a urat mult succes în viitor. 
„Gimnaziul Schiller a ieșit în evidență din 
primul moment, prin colectivul profeso-
ral foarte implicat, care lucrează foarte 
bine și care a fost deschis spre realizarea 
aceasta”, a adăugat profesorul german. 

Ioana MĂRGINEAN

Educație rutieră
Polițiști din cadrul Serviciului Rutier Mureș, 
împreună cu polițiști ai Biroului Siguranță 
Școlară au desfășurat vineri, 30 septembrie, 
activități de educație rutieră cu elevi din cla-
sa a III-a de la Școala Gimnazială ”Europa” 
din Târgu Mureș. ”Scopul activității a fost 
formarea comportamentului rutier respon-
sabil, în vederea cunoașterii și respectării 
regulilor de circulație pentru prevenirea 
producerii evenimentelor rutiere în rândul 
elevilor. Copii au fost învățați să nu se joace 
pe drumurile publice sau în apropierea aces-
tora, să aleagă locurile special amenajate, să 
se deplaseze doar pe trotuar și să traverseze 
strada doar prin locuri semnalizate, fără a 
alerga”, a informat Birol de presă al Inspecto-
ratului de Poliție Județean Mureș. (S.T.)

Gală de Excelență
Gala de Excelență a Liceului de Artă prin 
care tinerii artiști plastici și muzicieni au 
ocazia de a se expune publicului, va avea loc 
marți, 4 octombrie la Sala Mică a Palatului 
Culturii din Târgu Mureș, începând cu ora 
19.00. „Credem că încurajarea tinerilor este 
cea mai sigură investiție, pentru că întot-
deauna dă roade. Astfel, acordăm premii de 
excelență acestor artiști tineri. Evenimentul 
va prezenta cele mai bune lucrări de artă vi-
zuală ale elevilor și va cuprinde, de aseme-
nea, un concert al tinerilor muzicieni. Artis-
ta Mana Bucur și Levente György, directorul 
Filarmonicii din Târgu Mureș, vor fi curato-
rii evenimentului”, se anunță în descrierea 
evenimentului. Intrarea este liberă, iar la 
final Rotary Club Teka va decernate premii 
de excelență elevilor Liceului de Artă. (I.M.)
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Evenimentul a avut loc joi, 29 septembrie

Elevi certificați în limba germană, la „Schiller”




