
Ciprian Dobre: „Am finalizat sensul giratoriu de la Moară în 
proporţie de 90% 

Preşedintele Consiliului Judeţean Mu reş, Ciprian Dobre a anunţat finaliza-
rea lucrărilor la sensul giratoriu din oraşul Ungheni, zona Moară. Investiţia 
fluidizează traficul la intersecţia din tre 
Drumul European E 60 şi drumu-
rile judeţene Ungheni-Acăţari şi Un-
gheni-Târnăveni. Sensul giratoriu de 
la Ungheni este finalizat în proporţie 
de 90%, în primăvară, când tempe-
raturile o vor permite, urmând să fie 
turnat şi stratul de uzură.
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Dorești să faci publice părerile tale? 

Sună la 0265328112 sau trimite un mesaj cu opiniile tale despre diverse probleme de 
interes local la adresa de email ziarulopiniadeungheni@yahoo.com. 

Opinia de Ungheni este o publicație de interes local și își propune implicarea cetățenilor în viața 
comunității și în formarea unei imagini corecte despre diversele lucrări, schimbări și realizări ce se 
petrec în aria administrativ-teritorială a orașului Ungheni. 

ANUNȚURI GRATUITE 

Toți cei care doresc să facă un anunț, să vândă sau să cumpere pot să apeleze cu  
încredere la publicația Opinia de Ungheni. Noi vă stăm la dispoziție pentru a publica di-
versele dumneavoastră oferte sau solicitări la numărul de telefon 0265328112 sau la ad-
resa de email ziarulopiniadeungheni@yahoo.com. 

Așteptăm cu interes mesajele dumneavoastră. 

RAPORT DE ACTIVITATE 
al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a Oraşului Ungheni pentru anul 2014

I. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII 
DE URGENŢĂ ŞI PROTECŢIE CIVILĂ 
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Un gheni 
şi-a desfăşurat activitatea cu respectarea legislaţiei în vigoare şi 
sub coordonarea directă a preşedintelui Comitetului Local pentru 
Situaţii de Urgenţă.

Sarcinile serviciului în anul 2014 au fost următoarele:
• Acoperirea riscurilor potenţiale din sectorul de competenţă, 
atât din punct de vedere preventiv, cât şi din punct de vedere 
operaţional;
• Executarea oportună a misiunilor şi operaţiunilor specifice;
• Corelarea performanţelor tehnice ale mijloacelor de intervenţie cu 
specificul şi gradul de dificultate ale situaţiei de urgenţă, în vederea 
exploatării cu eficienţă maximă a acestora.

Aceste sarcini au fost puse în aplicare în cursul anului 2014 prin:
• Întocmirea graficului de informare publică şi a graficului de control 
pentru anul 2014.
• Au avut loc instruiri cu directorii, responsabilii de la şcoli, cămine 
şi preoţii din parohii.
• Avizarea de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „HOREA" 
al Judeţului Mureş a planului de analiză şi acoperirea a riscurilor.
• Concepţia, aprobarea şi avizarea planurilor de asigurare cu resurse 
umane şi materiale, a planului de evacuare în caz de situaţie de 
urgenţă şi a planului de evacuare in caz de conflict armat.
• Elaborarea planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 
2014-2015
• Împreuna cu mai multe societăţi comerciale au fost stabilite punc-
te de decontaminare personală şi a maşinilor de intervenţie.
• Au fost verificate adăposturile de protecţie civilă şi punctul de 
comandă de către Compartimentul de Protecţie Civilă din cadrul In-
spectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea" al judeţului Mureş.
• S-a efectuat verificarea aparaturii de cercetare chimică şi radiaţii.
• Au avut loc antrenamente de specialitate în reţelele F-1001B radio Zefir.
• Personalul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a în-
drumat şi verificat pregătirea punctelor de intervenţie în caz de 
caniculă şi amenajarea acestora  în cazul acordări primului - ajutor.
• Populaţia şi operatorii economici din zona inundabilă au fost 
avertizaţi despre riscurile posibile în cazul producerii unei viituri;
• S-a verificat sistemul de înştiinţare şi alarmare al Primăriei şi a o pe-
ratorilor economici. 
• Au fost monitorizate cursurile de apă şi au fost înlăturate obsta-
colele din albiile aflate pe raza localităţiilor.
• A fost informată populaţia prin mass-media privind mesajele de 
avertizare/atenţionare.
• Personalul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a inter-
venit la decolmatarea unor sanţuri şi podeţe.
• Anunţarea, avertizarea populaţiei din zona Ungheni, Cerghizel 
asupra activităţilor de desfăşurare în cadrul poligonului Ungheni 
a opraţiunilor de distrugere a muniţiilor şi dispozitivelor explozive.
• Informarea populaţiei cu privire la  interzicerea functionarea targu-
rilor de animale neautorizate sanitar veterinar.
• Informarea populaţiei cu privire la arderia de mirişti, vegetaţiei us-
cate şi a resturilor vegetale pe raza orasului Ungheni si satele aparti-
natoare cu eliberarea permisului de foc.
• Transmiterea către fermieri, transportatori şi deţinători de animale 
din partea Directiei Sanitar Veterinare  cu privire la aspectele  de 
bunăstare pentru perioada toridă a anului.
• Supravegherea activitatilor cultural-sportive.

II. PREVENIRE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL
• S-a efectuat instruirea la angajare şi instruirea periodică a perso-
nalului în domeniul situaţiilor de urgenţă şi a securităţii şi sănătăţii 
în muncă.
• Împreună cu specialişti din Compartimentul de prevenire al In-
spectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Mureş au fost 
efectuate controale la instituţiile aparţinand Primăriei şi Consiliului 
Local Ungheni şi în satele aparţinătoare.

• S-au efectuat controale la unitaţile sanitare umane, sanitar-ve-
terinare si la gospodariile cetatenesti, conform graficului de control 
pentru anul 2014.
• In perioada alegerilor prezidenţiale au fost efectuate controale 
tematice la toate secţiile de votare împreună cu specialiştii din 
compartimentul de prevenire al Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă „HOREA" al judeţului Mureş.
• Pentru prevenirea izbucnirii unor incendii la lăcaşurile de cult care 
poartă Hramul Naşterea Maicii Domnului pe timpul desfăşurării 
slujbelor religioase, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al 
Oraşului Ungheni a desfăşurat un control tematic, conform graficu-
lui de informare publică.
• Cu ocazia sărbătorilor pascale s-a efectuat controale la lăcaşurile 
de cult din Oraşul Ungheni şi satele aparţinătoare.
• În perioada 25-28.05.2014 împreună cu specialişti din Comparti-
mentul de prevenire al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
al Judeţului Mureş, la Şcoala Generală ,, Emil Drăgan” s-a efectuat 
exerciţiu de alarmare de către echipele Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă.
• In perioada 07-11 aprilie s-a desfăşurat din iniţiativa Ministerului 
Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului – Campania Naţională 
,,Şcoala Altfel”, cu ocazia acestui eveniment s-a dorit angrenarea ele-
vilor şi profesorilor în diverse activităţi extra şcolare. 
• Au fost verificaţi şi marcaţi hidranţii stradali din oraşul Ungheni şi 
satele aparţinătoare, tot.
• S-au instalat un numar de 10 hidranţi stradali în localitatea Un-
gheni zona blocuri.
• Au fost supravegheate locurile de recoltare în lan fiind verificate 
totodată şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor. 
• A fost completata dotarea serviciului conform proiectului de 
buget pe anul 2014 cu materialele şi obiectele de inventar necesare 
desfăşurarii unei intervenţii în condiţii de maximă siguranţă.
• În lunile septembrie şi octombrie s-au desfăşurat controale la gos-
podăriile populaţiei, fiind vizate în special cele care prezintă un risc 
ridicat de incendiu.
• S-a organizat intervenţia în caz de inundaţii şi au fost verificate 
utilajele pentru intervenţie.
• S-a efectuat un scenariu privind comportamentul la incendiu la 
operatorul economic SC HEINEKEN SA şi acordarea primului-ajutor 
victimelor.
• Pentru fiecare intervenţie efectuată de către membrii Serviciului 
Volunatr pentru Situaţii de Urgenţă au fost întocmite rapoarte de 
activitate care au fost transmise Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă. 

III. INTERVENŢII ALE SERVICIULUI VOLUNTAR 
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ A ORAŞULUI 
UNGHENI ÎN 2014
Apărarea împotriva incendiilor constituie o problemă de interes 
public la care trebuie să participe autorităţile publice centrale şi 
locale, persoanele juridice şi fizice pe baza unor măsuri tehnice şi 

organizatorice precum şi alte activităţi specifice destinate să asi-
gure identificarea, prevenirea, evaluarea şi acordarea ajutorului per-
soanelor aflate în pericol.

În anul 2014 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a 
Oraşului Ungheni a participat la 44 de intervenţi, din care:
- 16 incendii necontrolate la vegetaţie uscată şi mirişte 
- 7 incendii controlate la vegetatie uscată şi mirişte
- 2 incendii locuinţe
- 2 incendii autoturisme
- 3 incendii de cauciucuri 
- 4 accidente rutiere
- 3 proiectile din al doilea razboi mondial
- 3 blocaje în urma căderilor de arbuşti pe şosea
- 3 acordări de prim-ajutor
- 1 extragerea din fântână a două ovine

IV. ÎN PREZENT
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă are în dotare, în acest 
an  o autospecială cu apă şi spumă pentru intervenţii, care sperăm 
noi vor fi cât mai puţine.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă Serviciul Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă vă urează, un sincer, 

LA MULŢI ANI!

Întocmit,     
Sef S.V.S.U. 
Insp. Sorin Porime 

Imagini oferite de către Serviciul Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă a oraşului Ungheni



„Circulaţiei din judeţul Mureş îi lipsea acest sens 
giratoriu şi cred că, având sprijinul Companiei 
Naţionale de Drumuri şi Autostrăzi şi subliniez 
acest lucru, am făcut echipă cu această instituţie, 
am reuşit într-o lună şi jumătate să terminăm în 
proporţie de 90% acest sens giratoriu. Şi asta pen-
tru că stratul de uzură în acest sens giratoriu o 
să-l turnăm la primăvară când temperaturile vor 
permite acest lucru. Tot ce s-a turnat până acum, 
stratul de asfalt, este o compoziţie care se pretează 
la turnare şi la temperaturi mai mici însă stratul 
de uzură îl vom turna în luna martie atunci când 
probabil temperaturile o vor permite. Ceea ce pen-
tru noi este foarte important este ceea ce are acum 
de făcut Primăria Ungheni şi anume să monteze în 
mijloc stâlpul care va ilumina în toate cele patru 
direcţii acest sens giratoriu. Cu alte cuvinte, să fie un 
sens giratoriu pe care să îl vedem de departe, să fie 
bine semnalizat şi bine luminat. Scopul construcţiei 
acestui sens giratoriu a fost tocmai fluidizarea şi 
creşterea securităţii în exploatare a acestor trei 
drumuri. Pentru că am avut multe accidente, 
multe tamponări în această intersecţie iar timpul 
de aşteptare era unul foarte mare. Ori prin această 
investiţie echipa Consiliului Judeţean Mureş a rezol-
vat cele două probleme. 

Planurile pentru următorii ani 
în Ungheni 
Liderul Consiliului Judeţean Mureş a vorbit şi despre 
planurile pe care administraţia publică judeţeană le 
are pentru zona oraşului Ungheni în următorii 10 
ani. “Aşa cum spuneam încă de acum 2-3 ani, zona 
Ungheni devine un nod de comunicaţii, atât ru-
tier cât şi aerian. Mai mult decât atât în Ungheni 
vom avea o zonă unde se va împărţi traficul, va fi 
un hub al căilor de comunicaţii rutiere şi aeriene, 
având Aeroportul în zonă. Tot în Ungheni vom 
avea coborârea de pe autostradă, coborâre care va 
face legătură cu Aeroportul, cu Parcul Industrial şi 
în acelaşi timp cu Drumul European E60, cea mai 
importantă cale de comunicaţie pe care judeţul 
Mureş o are până în prezent. Cred că toată zona din 
Ungheni, mai ales zona în care se poate construi şi  
care se poate dezvolta din punct de vedere indus-
trial va căpăta o forţă şi va căpăta un dinamism în 
următorii 10 ani.”a mai spus Ciprian Dobre. 
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Ciprian Dobre: „Am finalizat sensul giratoriu 
de la Moară în proporţie de 90% 
Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Ciprian Dobre, a anunţat finalizarea lucrărilor la sensul giratoriu din oraşul Ungheni, zona Moară. Investiţia 
fluidizează traficul la intersecţia dintre Drumul European E60 şi drumurile judeţene Ungheni-Acăţari şi Ungheni-Târnăveni. Sensul giratoriu de la Un-
gheni este finalizat în proporţie de 90%, în primăvară, când temperaturile o vor permite, urmând să fie turnat şi stratul de uzură. Construcţia efectivă 
a sensului a fost făcută în decursul unei luni astfel că cei care tranzitează zona economisesc mult timp atunci când vine vorba de intersecţia drumului 
european cu cele două drumuri judeţene. Liderul Consiliului Judeţean a acordat un interviu publicaţiei Opinia de Ungheni în care a detaliat investiţia 
în sensul giratoriu şi alte proiecte de viitor pentru oraşul Ungheni.  

Victor Prodan: „CJ Mureş ne-a 
sprijinit necondiţionat în acest an” 

Primarul oraşului Ungheni, Victor Prodan a 
mulţumit echipei Consiliului Judeţean Mureş 
pentru sprijinul acordat în acest an. Totodată, 
edilul a dat asigurări că şi în anul următor între 
cele două instituţii colaborarea va fi una foarte 
bună. “Încheiem anul 2014 cu o veste bună în 
ceea ce priveşte circulaţia rutieră din Ungheni. Şi 
mă refer aici atât la finalizarea lucrărilor la sen-
sul giratoriu de la Moară cât şi la asfaltarea celor 
două porţiuni de drum judeţean, spre Cerghid 
şi Acăţari, aflate pe raza localităţii noastre. Con-
siliul Judeţean Mureş în frunte cu preşedintele 
Ciprian Dobre a fost alături de locuitorii din Un-
gheni la fiecare moment deosebit din acest an. 
Să nu uităm că a luat parte la inaugurarea sediu-
lui Serviciului de Evidenţă a Populaţiei, a efec-
tuat vizite de lucru la extinderea lucrărilor de 
apă şi canalizare însa s-a dovedit un bun parte-
ner şi la sărbătorile cu însemnătate religioasă şi 

istorică. În anul viitor Primăria Ungheni şi Con-
siliul Judeţean Mureş vor coopera pentru alte 
proiecte mari. Să nu uităm că în această zonă 
administraţia publică judeţeană vrea să dez-
volte un punct de intersecţia a principalelor căi 
de comunicare.” a declarant Victor Prodan. 

Ciprian Dobre, preşedintele 
Consiliului Judeţean Mureş Circulaţia în sensul giratoriu de la Moară

Victor Prodan, 
primarul oraşului Ungheni

Lucrările de relocare a stâlpilor de tensiune

Sensul giratoriu în fază de construcţie Stratul de uzură va fi turnat în primăvara anului 2015
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Sărbătoarea dedicată Zilei Naţionale a României 
nu s-a rezumat doar la depunerea de coroane la 
Monumentul Eroilor din faţa Primăriei Ungheni. 
După acest moment Căminul Cultural din locali-
tate s-a umplut de cetăţeni veniţi atât din oraş cât 
şi din satele aparţinătoare pentru a participa la un 
spectacol extraordinar susţinut de reprezentanţii 
Ansamblului ”Hora”. Toate grupele de vârstă dar 
și prietenii vechi ai Ansamblului au prezentat di-
verse dansuri populare din mai multe zone ale 
ţării dar şi cântece din judeţul Mureş şi nu nu-
mai. “Am organizat un spectacol dedicat unei 
ocazii speciale. Este vorba despre Ziua Naţională 
a României. Spectacolul este susţinut de Ansam-
blul Hora din Ungheni împreuna cu câţiva co-
laboratori dragi nouă. Printre ei se numără Ma-

ria Butilă, cunoscută solistă de muzică populară 
şi Ionela Moruţan. Îi aducem mulţumiri speciale 
prezentatorului acestui eveniment, profesorul 
Mihai Naşca. Avem multe surprize pentru toţi 
cei care au ales să fie alături de noi în această zi 
deosebită şi pentru asta le mulţumim. Activitatea 
noastră este dedicată locuitorilor din Un gheni 
dar şi copiilor. Acestora le inspirăm dragostea 
pentru muzica şi dansul popular dar şi aprecierea 
faţă de tradiţii” a declarat organizatorul specta-
colului dedicat Zilei Naţionale, Dinu Ilie Ilieş. 
Cei prezenţi la spectacol au aplaudat minute 
în şir fiecare artist care a urcat pe scenă iar lo-
cuitorii oraşului Ungheni dar şi cei din satele 
aparţinătoare au avut parte de o după amiază de 
neuitat. 

Ziua Naţională, sărbătorită cu cinste la Ungheni 
Reprezentanţii Primăriei și Consiliului Local al oraşului Ungheni, consilieri locali şi zeci de cetăţeni au participat în data de 1 Decembrie la evenimentul ce a marcat 
Ziua Naţională a României. Sărbătoarea a început la ora 14.00 la Monumentul Eroilor din faţa Primăriei cu intonarea Imnului Naţional al României.

Mai apoi, preoţii cultelor religioase din Ungheni şi satele 
aparţinătoare au oficiat o slujbă de pomenire a celor 
care au căzut pe câmpurile de luptă pentru apărarea 
ţării. Totodată, primarul oraşului Ungheni, Victor Pro-
dan le-a adresat un mesaj celor prezenţi şi anume acela 
de a preţui Ziua Naţională şi trecutul ţării noastre. Cel 
mai important moment al sărbătorii a fost cel în care 
reprezentanţii instituţiilor din oraş au depus coroane 
de flori la Monumentul Eroilor. Momentul a fost unul 
solemn prin care toţi cei prezenţi au arătat că ştiu să 
preţuiască memoria soldaţilor care au căzut pe câm-
pul de luptă. “Oraşul Ungheni şi noi autorităţile nu 
puteam să trecem peste un astfel de eveniment. Este 
Ziua Naţională a României, suntem mândri că suntem 
români, se împlinesc 96 de ani de la Marea Unire şi cred 
că această naţiune, mai ales cei tineri, merită o speranţă. 
Deasemenea cei care s-au jertfit pentru ţara noastră 
merită să fie omagiaţi, cinstiţi pentru că datorită lor 
astăzi suntem o naţiune puternică, o ţară şi un popor 
care poate să ţină capul sus iar în astfel de momente 
să poată sărbători aşa cum se cuvine.” a declarat edilul 
Victor Prodan pentru Opinia de Ungheni. 
Prin legea nr. 10 din 31 iulie 1990, publi cată în Moni-
torul Oficial nr. 95 din 1 august 1990, ziua de 1 de-
cembrie a fost adoptată ca Zi Națională și sărbătoare 
publică în România. Această prevedere a fost reluată de 
Constituția României din 1991, articolul 12, alineatul 2. 
Alegerea zilei de 1 decembrie, deși neexplicit, a făcut 
trimitere la unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei 

și Maramureșului cu România în 1918, respectiv la 
Proclamația de la Alba Iulia, care a avut loc la 1 decem-
brie 1918. Alegerea acestei zile ca sărbătoare națională a 
României a fost văzută drept un afront adus minorității 
maghiare din România, pentru care ziua de 1 decem-
brie a însemnat o pierdere politică. Prima zi națională 
de 1 decembrie, ale cărei festivități centrale s-au des-
fășurat în 1990 la Alba Iulia, a fost marcată de polarizare 
politică, discursul lui Corneliu Coposu, liderul de atunci 
al opoziției anticomuniste, fiind întrerupt în mai multe 
rânduri de huiduieli. 

România, cinstită prin muzică populară!

Coroane depuse la Monumentul Eroilor

O parte dintre cei care au participat la ceremonie

Instituţiile MAI au depus coroane

Căminul Cultural a fost neîncăpător la Concertul de 1 Decembrie Elevii din Ungheni au oferit un spectacol de neuitat

Tradiţiile, păstrate la Ungheni
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Bucurie de sărbători pentru locuitorii 
din Ungheni şi satele aparţinătoare 

Locuitorii din Ungheni şi satele aparţinătoare au avut parte de o 
surpriză deosebită oferită de Primăria şi Consiliul Local în data de 
6 decembrie. Este vorba despre cea de-a doua ediţie a Festivalului 
de Colinde „Naşterea ta, Hristoase”. Corurile parohiilor aparţinând 
cultelor religioase din Ungheni şi satele din împrejurimi au urcat pe 
scenă în faţa a sute de spectatori şi au vestit Naşterea Domnului. 
Alături de acestea a fost şi corul de elevi Andantino al Şcolii Gim-
naziale “Emil Drăgan”. Rând pe rând grupurile de oameni de diverse 
vârste i-au bucurat pe toţi cei prezenţi cu colinde specifice zonei dar 
şi cu urări de sărbători. Primarul oraşului Ungheni, Victor Prodan a 
urcat pe scenă, le-a transmis un mesaj de sărbători celor prezenţi 
însă a oferit si diplome celor care au cântat. Şi ca orice gazdă 
serioasă ce primeşte colindători, reprezentanţii Primăriei Ungheni 
au oferit colaci şi cozonac colindătorilor, în dorinţa de a respecta 
tradiţiile poporului român. După spectacolul care tinde să devină 
deja o tradiţie, toţi cetăţenii prezenți au participat la aprinderea 
luminiţelor din bradul de Crăciun amplasat în faţa Primăriei dar şi 
a iluminatului festiv din oraş. Un eveniment important pentru că 
cetăţenii şi copiii din oraş au numărat secundele până la momentul 
în care Ungheniul a căpătat straie de sărbătoare. 

Cadouri pentru cei mici
Mai apoi, echipa Primăriei Ungheni a oferit copiilor prezenţi bomboa-
ne şi cozonac pentru a marca începutul sărbătorilor de iarnă. “După 
cum vedeţi astăzi este o zi de sărbătoare atât pentru că îl sărbătorim 
pe Sfântul Nicolae cât şi pentru că este a doua ediţia a Festivalului de 
Colinde şi Datini Strămoşeşti a oraşului Ungheni. Ne bucurăm că putem 
să respectăm tradiţia noastră românească şi să nu uităm niciodată că 
toate colindele noastre sunt cele mai frumoase. Totodată, şi anul aces-
ta oraşul Ungheni a fost împodobit şi arată foarte frumos, la fel ca în 
fiecare an. Cu siguranţă vor veni foarte mulţi cetăţeni şi putem dovedi 
că cel puţin atâta timp cât eu voi conduce Primăria, oraşul Ungheni 

va fi un oraş pentru comunitate, un oraş în care dăinuie armonia iar 
sărbătorile de iarnă să fie o bucurie pentru toţi. Putem spune că noi 
petrecem sărbătorile în familie deoarece aşa cum a dovedit in repetate 
rânduri, Ungheniul este o familie mare şi am reuşit împreună să ne 
unim, împreună cu toate satele aparţinătoare, toţi să reprezentăm o co-
munitate puternică. Să nu mai fie dezbinare între cetăţenii din Ungheni. 

Le transmit cetăţenilor din Ungheni şi satele aparţinătoare un gând bun, 
sănătate, să petreacă sărbătorile de iarnă în familie şi să reînviem obi-
ceiul de a merge la colindat la rude, vecini şi apropiaţi pentru că aşa este 
normal, aşa este creştinesc iar prin asta dovedim că ştim să fim puternici 
şi iubitori faţă de toţi membrii comunităţii noastre.” a declarat primarul 
oraşului Ungheni, Victor Prodan. 

Colindătorii au fost aplaudaţi la scenă deschisă de publicul prezent Colindătorii au vestit naşterea Domnului

Aprinderea luminiţelor de Crăciun

Moş Nicolae a adus dulciuri pentru copiii prezenţi Ungheniul în straie de sărbătoare
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Anul 2014 a fost unul cu realizări la Şcoala 
Gimnazială “Emil Drăgan” din Ungheni. Au 
fost efectuate investiţii în clădirea şcolii, au 
fost organizate concursuri şi diverse campa-
nii în care au fost implicaţi elevii. Cei mai buni 
dintre învăţăcei au fost răsplătiţi cu o excursie 
la mare, cu burse de merit şi diverse cadouri. 
Directorul şcolii, prof. Carolina Oltean, a dat 
câteva detalii despre reuşitele din anul 2014 
dar şi despre planurile pentru anul 2015.  

Rep.: Din punctul de vedere al investiţiilor, cum arată anul 2014 
pentru instituţia pe care o conduceţi? Ce s-a făcut pentru elevi 
anul acesta? 
Prof. Carolina Oltean: Dacă în vara anului acesta s-au efectuat 
lucră rile de modernizare a sălilor de clasă, am decis că holurile nu 
trebuie să rămână aşa, nu trebuie să fie neglijate, aşa că am comandat 
şi s-au montat opt aviziere aşa cum sunt pe holurile de la intrare, 
aviziere moderne ceea ce a dat un cu totul alt aspect şcolii noastre. 
Rep.: Ce s-a realizat în vara acestui an din punctul de vedere al 
investiţiei în sălile de clasă? 
Prof. Carolina Oltean: Opt săli de clasă au fost modernizate şi inclu-
siv holurile, însă a trebuit să dăm un alt aspect pentru acestea şi de 
aceea am ales ideea avizierelor. Acestea au diverse teme de interes, 
adaptate vârstelor, cu teme de divertisment, creativitate, însă şi cu 
aspect informativ pentru cei mai mari dintre elevi. În plus, odată cu 
venirea anotimpului rece am făcut lucrări de reparaţii la încălzirea 
centrală, s-au mai înlocuit calorifere acolo unde era cazul, s-au repa-
rat centrale la Cerghid, la Cerghizel unde erau defecte. La Şcoala 
Gimnazială Vidrasău, dacă în vară şi acolo s-au făcut lucrări de igieni-
zare, acum le-am cumpărat perdele noi în toată şcoala  pentru a fi şi 
acolo mai frumos iar copiii să se bucure de condiţii foarte bune. 
Rep.: Raportat la activitatea cadrelor didactice şi cea a copiilor, 
ce au făcut aceştia în anul 2014?
Prof. Carolina Oltean: La acest capitol deja primele rezultate le 
avem la concursurile naţionale, judeţene şi chiar suntem mândri. 
A fost un concurs de desen, “Judeţul Meu Multicultural”, organizat 

de Clubul Copiilor din Tîrgu-Mureş şi una din elevele noastre, Cris-
tina Marian din clasa a VII-a A, a obţinut o menţiune. Deasemenea 
a mai fost un concurs de limba şi literatura română, un concurs 
naţional pentru clasele a IV-a până la clasa a VIII-a şi elevii noştri au 
obţinut rezultate deosebite. Suntem printre locurile fruntaşe, am 
avut foarte mulţi copii pe primele locuri dar eleva Suciu Iulia din 
clasa a IV-a s-a remarcat deoarece din 100 de puncte a făcut 99, 
deci e locul II naţional. Am avut reprezentanţi la Olimpiada Şcolară 
Judeţeană iar aici am avut două eleve care s-au evidenţiat din clasa 
a VIII-a, Ignat Oana şi Orban Daria care au obţinut menţiune. Se 
munceşte, am dascăli minunaţi care lucrează cu aceşti copii şi re-
zultatele încep să apară. 
Rep.: De remarcat este şi implicarea elevilor în acţiuni pentru 
comunitate, în campanii, în spectacole…
Prof. Carolina Oltean: Da, suntem mândri pentru că au partici-
pat la Festivalul de Colinde din 6 decembrie, corul are rezultate 
deosebite, implicare în campanii cum ar fi cea în care s-au adunat 
fructe şi legume pentru familiile din satele sărace. S-au implicat şi în 
spectacolul caritabil prin care au adunat jucării pentru copiii săraci 
dar şi alte multe acţiuni prin care au sprijinit comunitatea. Au fost 

însă şi ei răsplătiţi şi mulţumim pe această cale Primăriei Ungheni, 
Consiliului Local Ungheni şi domnului primar Victor Prodan, pen-
tru că administraţia publică locală a oferit cadouri elevilor şcolii de 
sărbători şi totodată le mulţumim pentru bursele oferite elevilor cu 
rezultate bune la învăţătură. Anul acesta elevii care au avut medii 
de peste 9 au primit sume modice de bani. Vorbim despre suma 
de 100 de lei pentru media 9 obţinută la finalul anului şcolar 2013-
2014 care a crescut progresiv până la 300 de lei pentru media 10. 
Rep.: Care sunt principalele planuri pentru anul 2015? 
Prof. Carolina Oltean: Poate că am fi putut să facem mai mult în 
a doua jumătate a acestui an însă am aşteptat unda verde pentru 
programul de 100 de mii de euro care este aprobat. Avem însă nevoie 
de accept pentru începerea lucrărilor de reabilitare a şcolii şi mă refer 
aici la acoperiş, montare de geamuri termopan şi izolare termică a 
clădirii. E un proiect european important iar ce ne mai dorim pentru 
anul 2015 este o cerere mare, de construire a unei grădiniţe. Vrem să 
construim o grădiniţă la standarde europene. Acesta este visul nos-
tru. Pe final vreau să urez tuturor elevilor, părinţilor şi cadrelor didac-
tice Sărbători Fericite, un an nou mai bun! Să avem cu toţii parte de 
un an 2015 plin de realizări, de sănătate şi bucurii!

Stiaţi că…
• Tradiţia împodobirii bradului de Crăciun este de origine germană.
• Prima felicitare de Crăciun a fost tipărită în Londra, în 1846.
• În Marea Britanie, primul brad de Crăciun a fost împodobit în 
1834, atunci când Regina Victoria l-a adus pe Prinţul Albert la Caste-
lul Windsor. Prinţul, de origine germană, a dus cu el tradiţia împodo-
birii bradului şi a colindelor de Crăciun.
• În Italia nu se împodobeau brazi de Crăciun, în schimb, se decorau 
cu fructe şi piramide mici din lemn.
• În Etiopia, de Crăciun se sfinţesc apele. Oamenii aruncă flori în 
râuri sfinţite, apoi intră în apele acestora pentru a fi binecuvântaţi.
• În Suedia, bradul rămâne împodobit încă 20 de zile de la Crăciun. 
• Un brad, pentru a putea fi folosit ca pom de Crăciun are nevoie de 
7-10 ani ca să crească.

• În Evul Mediu, brazii de Crăciun erau atârnaţi cu vârful în jos.
• Conform unui recensământ din 1999 a populaţiei din America 
de Nord şi Europa, în noaptea de Crăciun, Moş Crăciun ar trebui 
să ajungă la 42,466,666 de case în 12 ore, adică la 983 de case pe 
secundă.
• Se presupune că încă din anul 200 d. Hr. bradul reprezintă un sim-
bol al Crăciunului. Dar tradiţia împodobirii bradului datează din se-
colul al XVII-lea. În Germania, în 1605, un brad a fost ornat pentru a 
destinde atmosfera “îngheţată” din preajma Crăciunului.
• La poşta din Montreal sosea un număr mare de scrisori adresate 
lui Moş Crăciun. Pentru a nu-i dezamăgi pe copii, angajaţii poştei 
au început, în 1974, să răspundă acestor scrisori în numele Moşului. 
Din 1983 programul de răspunsuri a devenit oficial, iar Moş Crăciun 
a primit o adresă specială: Moş Crăciun – Polul Nord – H0H0H0

Câteva curiozităţi despre Crăciun

Un an plin de realizări la Şcoala Gimnazială “Emil Drăgan”

Activitate dedicată celor mici

Reabilitarea sălilor de clasă Începutul de an şcolar 2014-2015



Anul 2014 a fost unul plin de campanii dedicate 
comunităţii din Ungheni. Astfel în data de 11 no-
iembrie, în CDI-ul Şcolii Gimnaziale „Emil Drăgan”, 
a avut loc o întâlnire a preşcolarilor de la Grădiniţa 
P.N. Ungheni cu cartea. Sub atenta suprave ghere a 
doamnelor educatoare Orban Daria, Teglaş Lăcră-
mioara, Ilyes Enikő şi a domnului profesor Zaharie 
Dragoş, copiii au intrat în lumea mirifică a cărţilor 
ilustrate, după care ei au trebuit să recunoască 
poveştile dramatizate. Aceasta este o primă activi-
tate din cadrul unui parteneriat intern realizat între 
CDI-ul şcolii şi Grădiniţa P.N. Ungheni.

Campanie împotriva violenţei 
Şcoala Gimnazială "Emil Drăgan" din Ungheni 
s-a implicat în campania "16 zile de activism 
împotriva violenţei", campanie desfăşurată la 
nivel judeţean şi promovată de Inspectoratul 
de Poliţie Judeţean Mureş în colaborare cu In-
stitutul Est European de Sănătate a Reproduce-
rii. Preşcolarii Grădiniţei cu Program Prelungit 
şi ai Grădiniţei cu Program Normal Ungheni, 
sub îndrumarea educatoarelor Giurgea Mona, 
Duran Ancuţa, Şerban Diana, Pop Anda, Teglaş 
Lăcrămioara, Cherghezan Luminiţa, Orban Dora 
şi Ilyes Eniko, au confecţionat brăţări, broşe şi 
medalioane din nasturi, nasturele fiind simbolul 
acestei campanii. Drept recompensă grădiniţele 
au fost premiate.

Două campanii cu impact pozitiv 
în comunitate
În cadrul S.N.A.C. (Strategie Naţională de Acţiune 
Comunitară) în săptămâna 17-21 noiembrie s-a 
desfăşurat campania de colectare legume şi fructe 
numită "Săptămâna legumelor şi a fructelor". Sub 
sloganul "Dăruieşte din inimă" toţi preşcolarii, ele-
vii şi cadrele didactice din Şcoala Gimnazială "Emil 
Drăgan" Ungheni s-au implicat în această acţiune 
care s-a finalizat prin donarea legumelor şi fruc-
telor celor zece familii nevoiaşe, cu mulţi copii 

care trăiesc în Satul Vechi din Cerghizel, Ungheni. 
Acţiunea a fost o reuşită. 
A doua acţiune din cadrul S.N.A.C. s-a desfăşurat 
în 12 decembrie la Căminul Cultural Ungheni 
sub forma unui spectacol caritabil "Dăruieşte-o 
jucărie, ca să faci o bucurie". Momentele artistice 
pregătite de preşcolarii şi şcolarii mici ai Şcolii 
Gimnaziale "Emil Drăgan" dar şi de cei din satele 
aparţinătoare Moreşti, Şăuşa, Vidrasău şi Cerghid 
au ajuns la sufletele spectatorilor prezenţi într-un 
număr foarte mare în sală. Biletul de intrare a fost 

o jucărie, acestea urmând să fie donate copiilor 
din familii nevoiaşe, copiilor internaţi la Spitalul 
Preventoriu TBC din Mureşeni şi caselor de copii 
din Târgu-Mureş. Multe dintre meritele acestor 
acţiuni i se aduc doamnei profesoare învăţământ 
preşcolar Giurgea Gabriela Mona, coordona-
tor S.N.A.C. Acesta s-a implicat în organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor care au adus şi vor aduce 
în continuare o rază de bucurie şi speranţă pe 
chipul copiilor din Ungheni, satele aparţinătoare 
şi chiar din judeţul Mureş. 
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Toţi ne dorim ca noul an să fie mai bun, să avem mai mult noroc 
şi să ne fie mai bine. Mulţi îşi fac bilanţuri cu realizările anului ce 
tocmai s-a încheiat şi liste cu lucruri pe care musai trebuie să le 
facă anul următor. Culturile şi tradiţiile diferă în lume, dar toate au 
acelaşi scop: să aducă noroc, fericire şi prosperitate în anul ce vine. 
• În România, în noaptea de Anul Nou se mănâncă peşte, care 
aduce prosperitate şi o trecere lină în anul ce vine. Carnea de pasăre 
nu este aducătoare de noroc, se zice că aşa cum păsările scor-
monesc pământul şi-l împrăştie, tot aşa se risipesc prosperitatea şi 
binele din casă. Ca să aveţi un an bun trebuie să purtaţi ceva roşu, 
să aveţi bani în buzunar, să vă puneţi o dorinţă la miezul nopţii şi să 
vă sărutaţi sub vâsc! 
• În Austria, fix la miezul nopţii, posturile de radio şi de televiziune 
transmit bătăile clopotului Pummerin, de la Catedrala Sf. Ştefan.  
Urmează apoi “Dunărea albastră”, de Johann Strauss II, pe acor-
durile căreia mulţi vienezi ies pe stradă să danseze. De la masă nu 
lipsesc purcelul de lapte şi, ca desert, îngheţata de mentă, care sunt 
aducătoare de noroc. 
• În Estonia trebuie să ai stomacul antrenat, pentru că în noaptea 
de Anul Nou trebuie să mănânci şapte, nouă sau 12 mese. Acestea 
sunt numere norocoase şi se spune că pentru fiecare masă, per-
soana repectivă capătă puterea a tot atâtor bărbaţi. Nu se mănâncă 

toată mâncarea din farfurie, se lasă şi pentru sufletele morţilor, care 
vin să viziteze casa în această noapte. 
• În Franţa, seara de Revelion este petrecută în familie sau cu prie-
tenii, se mănâncă fructe de mare, foie gras şi se bea şampanie. În 

prima zi a noului an le Jour d l’An familia şi prietenii fac schimb de 
liste de angajamente şi de dorinţe. 
• În Mexic şi în Puerto Rico trebuie să mănânci 12 boabe de stru-
gure în ultimele 12 secunde dinaintea miezului nopţii, ca să ai un an 
plin de noroc. Tot de noroc ai nevoie şi ca să nu te îneci! 
• Guatemalezii scriu pe o foaie amintirile neplăcute din  anul ce-a 
trecut şi dau foc hârtiei pentru a simboliza un nou început în Noul 
An. Costaricanii aşază în mijlocul străzii o valiză, ca anul ce vine să 
le aducă multe călătorii.
• Filipinezii sunt foarte superstiţioşi când vine vorba de Anul Nou: 
poartă haine cu imprimeuri circulare şi mănâncă alimente cu formă 
rotundă ca să aibă noroc la bani şi faimă. Iar persoanele scunde, 
dacă sar cât mai sus în această noapte, vor creşte în înălţime. 
• Grecii numesc ziua de Anul Nou sărbătoarea Sfântului Vasile, 
unul dintre întemeietorii Bisericii Greceşti, pentru că în această zi se 
comemorează moartea lui. Se coace o pâine specială, cu un bănuţ 
înăuntru – vasilopita. Înainte de-a o tăia, se face o cruce cu cuţitul pe 
pâine şi se taie o felie pentru Dumnezeu, una pentru Sf. Vasile, pentru 
săraci şi câte o felie pentru membrii familiei şi musafiri. Se mai spune 
că acela care va avea felia de pâine cu monedă va fi binecuvântat cu 
mult noroc. Pe vremuri, moneda era una valoroasă, de regulă un ban 
de aur, dar acum se folosesc mici figurine, special făcute. 

Elevii şi profesorii din Ungheni, implicaţi în campanii pentru comunitate 

Obiceiuri de Anul Nou în toată lumea

Campania de colectare a fructelor pentru copiii săraci Campania împotriva violenței

Jucării pentru copii Participanții la colectarea jucăriilor



Rep.: Domnule primar, cum arată anul 2014 
din punctul de vedere al lucrărilor la infras-
tructura rutieră a oraşului Ungheni şi satelor 
aparţinătoare?
Victor Prodan, primarul oraşului Ungheni: 
În acest an Primăria şi Consiliul Local Ungheni 
au acordat o atenţie deosebită capitolului de 
infrastructură. Strada Mureşului este finalizată în 
proporţie de 95%, ceea ce pentru noi înseamnă 
o realizare importantă. Deasemenea s-a finali-
zat sensul giratoriu de la Moară şi s-au asfaltat 
drumurile judeţene spre Cerghid şi Acăţari, câte 
700 de metri liniari, suprafaţă care este inclusă 
în intravilanul oraşului Ungheni. Drumurile din 
satele aparţinătoare s-au pietruit şi sunt pregătite 
pentru anotimpul rece. 
Rep.: Totodată s-a lucrat şi la extinderea reţelelor 
de canalizare, apă şi gaz. Cum încheiaţi anul din 
acest punct de vedere?
Victor Prodan, primarul oraşului Ungheni:Toţi 
locuitorii din Ungheni şi satele aparţinătoare au 
văzut că s-a lucrat în acest an la reţelele de apă, ca-
nalizare şi gaz din zonele ce aparţin Ungheniului. 
Şi doar cetăţenii pot aprecia calitatea şi ritmul în 
care au decurs lucrările. În ceea ce priveşte canali-
zarea lucrările continuă, în localitatea Ungheni se 
fac branşări la reţeaua de canalizare iar lucrările 
continuă la staţiile de epurare din Vidrasău şi Re-
cea. S-a finalizat extinderea reţelei de apă şi curent 
electric, lucrările care au fost cuprinse în lista de 
investiţii 2014.  
Rep.: Investiţiile în domeniul educaţiei sunt şi ele 
extrem de importante. Cât s-a investit în acest 

an în şcolile din Ungheni şi satele aparţinătoare?  
Victor Prodan, primarul oraşului Ungheni: Pe 
lângă domeniul infrastructurii am pus un accent 

deosebit şi pe domeniul educaţiei. Ştim cu toţii 
cât este de important să oferim copiilor din Un-
gheni şansa la un viitor mai bun. Acest lucru se 
traduce prin condiţii optime de învăţare, spaţii 
moderne în care să îşi desfăşoare activitatea. 
Obiec tivul nostru final este acela de a-i convinge 
să rămână în Ungheni, să lucreze aici şi să producă 
pentru comunitatea noastră. În acest sens s-au 
făcut investiţii la Şcoala Gimnazială “Emil Drăgan” 

şi nu numai, unde s-au finalizat 8 săli de clasă. În 
satele aparţinătoare s-au zugrăvit clasele la în-
ceput de an şcolar 2014-2015.  

Rep.: Primăria şi Consiliul Local au încurajat 
activităţile sociale şi culturale. Care au fost prin-
cipalele evenimente din acest an pe acest seg-
ment? 
Victor Prodan, primarul oraşului Ungheni: Pe 
parcursul anului, Primăria Ungheni a bifat fiecare 
moment important legat de sărbătorile religioase 
şi istorice ale poporului român prin activităţi cul-
turale şi spectacole precum cel de Ziua Naţională 

de 1 Decembrie, sfârşitul de an şcolar, Festivalul de 
Colinde “Naşterea Ta, Hristoase” şi Unirea Princi-
patelor. Ziua Naţională se sărbătoreşte în fiecare 
an în mod tradiţional iar Festivalul de Colinde a 
fost ideea mea împreună cu preoţii parohi din co-
munitatea noastră. Acest Festival a ajuns la ediţia 
a II-a în anul 2014 şi se pare că este de un real 
succes iar concluzia aceasta o putem trage după 
numărul mare de participanţi. Primăria a susţinut 
în anul 2014 finalizarea Capelei din Ungheni pre-
cum şi finalizarea unor lucrări de la fiecare biserică 
aparţinând tuturor cultelor religioase din oraş.  
Rep.: Care sunt planurile mari pentru anul viitor 
în Ungheni şi satele aparţinătoare?  
Victor Prodan, primarul oraşului Ungheni: Con-
form strategiei de dezvoltare a oraşului Ungheni, se 
continuă extinderea reţelei de canalizare şi de alte 
utilităţi publice, modernizarea şi extinderea reţelei 
de străzi. Avem în vedere construirea unei policlin-
ici, a unei Grădiniţe cu Program Prelungit, reabili-
tarea termică a blocurilor şi construirea unui pod 
peste râul Mureş între Vidrasău şi Şăuşa.  
Rep.: Care este mesajul de final de an, cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă?  
Victor Prodan, primarul oraşului Ungheni: Cră-
ciunul e minunata sărbătoare care ne dă putere 
să fim mai buni, mai generoşi, mai curajoşi. Să 
îndrăznim să visăm şi să sperăm mai mult. Să 
credem cu tărie că anul care va începe va fi mai 
rodnic şi mai fericit. Steaua Sfântă a Crăciunului 
să vă lumineze sufletele şi viaţa, să vă aducă spor 
în case, pace şi bucurie în suflete. Crăciun Fericit şi 
Un An Nou mai bun! 
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Investiţii noi şi vechi în anul 2015 
Echipa Primăriei Ungheni îşi propune continuarea unor investiţii importante în anul 2015, cum ar fi modernizarea reţelei de străzi, reţeaua de apă şi canalizare, 
însă şi începerea unor investiţii noi. Printre acestea se numără o policlinică, o grădiniţă dar şi un pod peste râul Mureş. Edilul oraşului, Victor Prodan a vorbit într-
un interviu acordat publicaţiei Opinia de Ungheni despre realizările din anul 2014 şi despre planurile administraţiei publice locale în 2015. 

Asfaltarea străzii Mureșului Capela mortuară din Ungheni

Consiliul Local Ungheni

Noul sediu al Serviciului de Evidență a Populației Predarea amplasamentului la sensul giratoriu din Ungheni


