
Dezvoltarea  orașului Ungheni și a zonei adia-
cente este unul dintre punctele principale 
luate în discuție pentru strategia județului 
Mureș 2014-2020. Orașul Ungheni, ca punct 
de întalnire a mai multor cai de comunicație, 
a reprezentat una dintre temele de discuție 
din ședința comună de lucru a Consiliu lui 
Județean Mureș și Consiliului Local Tîrgu-
Mureș.  Atât președintele Consiliului Județean 
Mureș, Ciprian Dobre cât și primarul de Tîrgu-
Mureș, Dorin Florea au subli niat faptul că 
în zona orașului Ungheni va fi regăsită atât 
una dintre ieșirile de pe viitoarea autostradă 
Turda-Tîrgu-Mureș cât și Aeroportul Tran-
silvania. Primarul de Tîrgu-Mureș a explicat 
faptul că toate localitățile limitrofe județului 
Mureș trebuie să gândească pro iecte comune 
de dezvoltare cu municipiul reședință de 

județ. “Primăria Ungheni salută inițiativa Con-
siliului Județean Mureș și cea a Consiliul Local 

Tîrgu-Mureș de a organiza o ședință comună 
de lucru după mai bine de opt ani de ruptură 

între cele două instituții. Și mai îmbucurător 
este faptul că dezvolta rea orașului Ungheni 
constituie un punct de discuție în dezvoltarea 
județului. Fac un apel către Consiliul Local Un-
gheni în ceea ce privește aprobarea viitoare-
lor hotărâri care vor veni în sprijinul investi-
torilor și proiectelor mari care se pregătesc 
pentru zonă noastră. Consiliul Local Ungheni 
reprezintă una dintre părțile care vor fi impli-
cate în dezvoltarea zonei noastre și de aceea 
este foarte important să găsim înțelegere, 
pragmatism și o viziune pentru comuni-
tate a consilierilor locali” a declarat primarul 
orașului Ungheni, Victor Prodan.
O altă propunere importantă este cea a găsirii 
unei soluții în ceea ce privește deplasarea într-un 
timp cât mai scurt de la Reghin la Aeroportul 
Transilvania Tîrgu-Mureș.  

Dezvoltarea orașului Ungheni, punct principal în strategia județului 

Început activ de 2015 
la Școala Gimnazială 
din Ungheni

Începutul noului an calendaristic a fost unul activ la Școala Gimnazială “Emil Drăgan” din Ungheni. 
Elevii claselor primare și gimnaziale au marcat prin momente speciale și deosebite două evenimente 
importante din luna ianuarie. Este vorba despre data de 15 ianuarie, când toți românii au sărbătorit 
atât Ziua Culturii Naționale, cât și ziua marelui poet al României, Mihai Eminescu. Totodată, elevii 
din Ungheni nu au uitat nici ziua Micii Uniri, 24 ianuarie, când între românii din Moldova și Țara 
Românească s-a înfiripat dorința de unire. 

Predare de ștafetă la Ansamblul “Hora”  
După 47 de ani de muncă în muzica populară si folclorul 
autentic românesc, instructorul de dans Ilie Dinu Ilieș a 
decis că este momentul să se retragă din activitate. Aces-
ta a hotărât la începutul anului 2015 că a venit timpul să 
lase un om mai tânăr la conducerea Ansamblului “Hora” 
din Ungheni, după ce timp de 12 ani i-a ghidat pe tinerii 
invățăcei în dansul și cântecul popular. Ilie Dinu Ilieș speră 
ca cel sau cea care va veni la conducerea ansamblului să 
aducă un suflu nou în activitate, idei noi si vitalitate în ceea 
ce priveşte spectacolele. 

Un an plin de provocări 
pentru CS Viitorul Ungheni
Anul 2014 a fost unul greu, dar care a adus rezultate 
bune pentru Clubul Sportiv Viitorul Ungheni. Grupele de 
fotbalişti au reușit să obțină rezultate şi locuri apre ciate, 
atât la nivel județean, cât și la nivel naţional. Cristian Du-
ran, omul care susține și ghidează activitatea clubului, 
cel care se zbate zi de zi pentru progres și performanță, a 
oferit cititorilor Opiniei de Ungheni câteva detalii despre 
parcursul clubului în anul 2014 și, evident, câteva planuri 
și obiective pentru anul care tocmai a început. 
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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. 

Un an plin de provocări pentru CS Viitorul Ungheni 
Anul 2014 a fost unul greu, dar care a adus rezultate bune pentru Clubul Sportiv Viitorul Ungheni. Grupele de fotbalişti au reușit să obțină rezul-
tate şi locuri apreciate, atât la nivel județean, cât și la nivel naţional. Totodată, anul a fost marcat și de participarea la o competiție importantă din 
Franța, unde tinerii din Ungheni s-au clasat pe locul doi, reușind să depășească alte formații din nouă țări ale Uniunii Europene. Vizita președintelui 
Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a fost deasemenea un eveniment important pentru comunitatea locală din Ungheni. Cristian Duran, 
omul care susține și ghidează activitatea clubului, cel care se zbate zi de zi pentru progres și performanță, a oferit cititorilor Opiniei de Ungheni 
câteva detalii despre parcursul clubului în anul 2014 și, evident, câteva planuri și obiective pentru anul care tocmai a început. 

Rep: Cum caracterizați anul 2014 pentru CS 
Viitorul Ungheni?
Cristian Duran: Anul 2014 a fost un an foarte bun. 
Am participat cu toate grupele de copii și juniori 
din cadrul Clubului Sportiv la toate campionatele 
și competițiile din Asociația Județeană de Fotbal. 
Am avut locuri meritorii, locul 2, locul 3 cu grupa 
de ’99. Ne-am calificat la faza interjudețeană și am 
jucat cu Gloria Bistrița, echipa de seniori din Liga 
a IV-a a ocupat un loc meritoriu, locul 6, în primul 
sezon de la înființare. Am participat la mai multe 
turnee în țară, unde am reușit să ocupăm locuri 
foarte bune în diverse orașe precum Brașov, Cluj-
Napoca, Sibiu și chiar București. Pe lângă asta, am 
participat la cel mai mare turneu din Franța în 
aprilie, unde am ajuns până în finală. Au partici-
pat mai multe echipe din nouă țări. Din 16 echipe 
ne-am clasat pe locul al doilea, am pierdut finala 
cu campioana Franței, dar a fost o experiență 
extraordinară. Am vizitat și obiective extrem de 
interesante din Germania, arena în care joacă 
cunoscuta echipă de fotbal Bayern Munchen. 
A fost o experiență inedită pentru copii. În con-
cluzie, putem spune că pe plan sportiv acestea 
sunt lucrurile pe care le-am realizat. Din toamnă 
am început campionatele în Liga a IV-a și toate cu 
grupele de juniori, dar putem spune că am trecut 
la un alt nivel. Cu grupa de juniori ‘99 am trecut 
la nivelul elitelor unde jucăm cu echipe din alte 6 
județe. Este un campionat foarte greu și solicitant, 
atât fizic cât și financiar, iar noi facem tot ceea ce 
este posibil pentru ca acești copii să participe în 
campionatele cele mai bune și să progreseze în 
fiecare zi. 

Rep: Anul 2014 a fost marcat și de vizita preșe
dintelui FRF. Cum a fost el primit la Ungheni?
Cristian Duran: Putem spune că vizita preșe-
dintelui Federației Române de Fotbal, Răzvan 
Bur leanu, a fost un mare eveniment pentru 
toată comunitatea din Ungheni. Dacă ar fi să 
fac o comparație între fotbal și politică, pentru 
o comunitate mică cum e Ungheniul, venirea 

președintelui FRF egalează cu vizita președintelui 
țării. Putem spune că am avut o colaborare și o 
înțelegere foarte bună cu președintele Burleanu, 
i-am prezentat și lucrurile de care am avea nevoie 
în viitor. Sunt multe proiecte pe care le demarează 
Federația Română de Fotbal și sper să prindem 
și noi unul dintre ele. Și mă refer aici la proiec-
tul care ne-ar ajuta să facem un teren sintetic 
de fotbal de dimensiuni normale, pentru că pro-
iectul Federației până în anul 2020 este de a face 
400 de terenuri sintetice de fotbal de dimensiuni 
normale, joc 11 la 11, în parteneriate cu primariile 
din teritoriu și, bineînțeles, consiliile locale. Sper 
să reușim în următorii ani să facem acest lucru, ar 
fi o performanță senzațională. Răzvan Burleanu a 
fost plăcut impresionat de ce a găsit la Ungheni, 
de sprijinul pe care îl primim de la autoritățile 
locale, Primăria Ungheni, Consiliul Local Ungheni, 
pentru că în fotbal și în sport în general, este foar-
te greu, nu găsești finanțare, nu găsești sprijin, 
însă la Ungheni domnul primar Victor Prodan 
a fost alături de noi, ceea ce reprezintă un lucru 
extraordinar. El ne-a sprijinit pentru a putea con-
tinua să lucrăm cu acești copii, să îi dezvoltăm și 
să deve nim mai buni în activitatea noastră. Tot cu 

ajutorul autorităților publice locale am reușit să 
facem o serie de investiții la stadionul de fotbal 
din Un gheni, am mai făcut un teren de antrena-
ment de dimensiuni mai mici, de iarbă, plus am 
reușit să facem și nocturna la terenul sintetic, fără 
de care nu am fi putut să ne desfășurăm activi-
tatea în mod corespunzător, mai ales pe timp de 
iarnă când este zi scurtă și avem 80 sau 85 de copii, 
plus seniorii deci, ajungem la peste 100 de sportivi 
care trebuie să își desfășoare activitatea în decurs 
de trei ore pentru că așa este programul. 

Rep: Cum arată planurile și obiectivele pentru 
anul 2015? Pentru ce veți lupta? 
Cristian Duran: Și în anul 2015 ne dorim să 
continuăm pe aceeași linie, să reușim să mai facem 
câteva investiții și la stadion, pe care le-am propus 
deja Primăriei. Pe plan sportiv, sperăm ca grupele 
de copii și juniori să aibă un parcurs foarte bun în 
continuare, grupa de 2002 se află în continuare pe 
locul al II-lea în campionat și sperăm ca munca lor 
să fie încununată la final printr-un loc bun în clasa-
ment, să se califice la faza zonală. În Liga a IV-a sun-
tem pe locul al III-lea în campionat, la patru puncte 
de lider și ne dorim din suflet să ajungem pe primul 

loc, pentru că nu ne vom da la o parte și nu vom 
trata această competiție cu indiferență, acesta este 
scopul muncii noastre, să fim cei mai buni. Apoi 
vom vedea dacă vom reuși să găsim fondurile ne-
cesare accederii în Liga a III-a, dar deocamdată 
obiec tivul nostru la toate grupele pe care le avem 
este să fim cât mai buni și să ajungem cât mai sus. 

Rep: Câteva cuvinte și aprecieri legate de cola
borarea între CS Viitorul Ungheni și Primăria și 
Consiliul Local Ungheni? 
Cristian Duran: Am înaintat un raport de ac-
tivitate și Primăriei și mă refer aici la anul 2014. 
Sper să continuăm colaborarea, pentru că eu sunt 
sigur că noi ne vom face treaba, iar până acum 
ni s-a demonstrat că dacă suntem implicați și 
încercăm să facem performanță, atunci primim 
și sprijin continuu. Îi mulțumim domnului primar 
Victor Prodan, echipei de la Primăria Ungheni și 
totodată, Consiliului Local, care a dat dovadă de 
înțelegere și sprijin atunci când a venit vorba de 
activitatea Clubului Sportiv Viitorul Ungheni. 
Vreau să le mulțumesc și să îi asigur că noi vom 
face tot posibilul pentru a-i școli pe toți copiii și să 
facem performanțe în sport cu ei. 

Cristian Duran alături de președintele FRF, 
Răzvan Burleanu Jocul echipelor din Ungheni i-a mulțumit pe suporteri

Prezenți și în afara țării Victorioși în competiții



Rep: Care este situația Ansamblului “Hora” la 
început de an 2015? 
ilie Dinu ilieș: Dacă pot să spun, eu bat în retrage-
re, deci o să predau ștafeta unui om mai tânăr, 
deoarece eu o să mă retrag din activitate după o 
perioadă lungă în care mi-am dedicat viața folclo-
rului. Există câteva direcții generale trasate pentru 
acest an, în ceea ce privește activitatea Ansam-
blului “Hora”, dar cel care va veni în locul meu va 
decide exact ce plan va pune în aplicare. Nu avem 
un calendar bine structurat, dar vă pot spune că 
pentru data de 8 Martie pregătim un spectacol 
așa cum deja ne-am obișnuit la Ungheni, pentru 
doamne și domnișoare. Pe lângă acest spectacol, 
vom avea și un festival cu caracter interjudețean, 
intitulat “Mlădițe”, organizat de Centrul de Îndru-
mare al Creației Populare împreună cu Primăria și 
Consiliul Local Ungheni. O să vină 15 ansambluri 
din județ și nu numai, o să fie o ediție interesantă 
a acestui festival, un spectacol deosebit, dedicat 
unghenarilor și celor din satele aparținătoare. 

Rep: Cine sunt cei care formează echipa ansam
blului la început de an? 
ilie Dinu ilieș: Ansamblul din Ungheni are în to-
tal 130 de membri împărțiți pe grupe de vârstă. 
Avem cinci grupe de elevi, începând de la cei mai 

noi și până la cei care au 12 ani de dans, pentru că 
ansamblul s-a constituit în anul 2003, la 1 august. 
Sunt unii dansatori, mândria noastră, care au în-
ceput atunci și încă mai dansează. 

Rep: Vă leagă multe amintiri de Ansamblul 
“Hora”?
ilie Dinu ilieș: Eu am 47 de ani de când sunt 
instructor de dans. Am coordonat și am lucrat 

cu multe ansambluri pe parcursul timpului, iar 
ultimii 12 ani i-am petrecut alături de Ansam-
blul “Hora” din Ungheni. Mă leagă foarte multe 
amintiri, multe ore de muncă, multe deplasări în 
țară și în străinătate. Am avut o activitate des-
tul de bogată, iar acum este momentul în care 
trebuie să vină cineva mai tânăr, care are datoria 
de a duce mai departe munca noastră de până 
acum. 

Rep: Care sunt sfaturile dumneavoastră pentru 
tinerii care iubesc muzica și dansul popular? 
ilie Dinu ilieș: Cei care îndrăgesc acest gen de 
artă ar trebui să nu ascundă acest lucru și să se 
implice, să participe la activitățile ansamblului 
din Ungheni sau, de ce nu, alte ansambluri. Este 
foarte important să aibă parte de lecții și activități 
într-un cadru organizat și sfatul meu e să se im-
plice cât mai mult, pentru că acest lucru îi va ajuta 
enorm în viață. Îi ajută pentru că, în primul rând, 
socializează cu alți tineri de vârsta lor, pot să des-
copere multe lucruri noi activând într-un aseme-
nea ansamblu. Sunt multe deplasări, au ocazia să 
cunoască mulți oameni, interacționează cu tineri 
de vârsta lor și câteodată, există și satisfacții ma-
teriale, în cazul în care pe scenă dovedești că esti 
cel mai bun. 
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Predare de ștafetă la Ansamblul “Hora” 
După 47 de ani de muncă în muzica populară si folclorul autentic românesc, instructorul de dans ilie Dinu ilieș a decis că este momentul să se retragă 
din activitate. Acesta a hotărât la începutul anului 2015 că a venit timpul să lase un om mai tânăr la conducerea Ansamblului “Hora” din Ungheni, 
după ce timp de 12 ani i-a ghidat pe tinerii invățăcei în dansul și cântecul popular. ilie Dinu ilieș speră ca cel sau cea care va veni la conducerea an-
samblului să aducă un suflu nou în activitate, idei noi si vitalitate în ceea ce priveşte spectacolele. Totodată, apreciatul instructor de dans a oferit 
publicației Opinia de Ungheni și câteva detalii despre cum a decurs anul 2014, dar și care sunt motivele ce l-au determinat să ia această decizie. 

Anul 2015 va fi unul plin de provocări atât pentru echipa Primăriei 
Ungheni cât și pentru Consiliul Local. După un an 2014 în care au 
fost efectuate lucrări atât la infrastructura din oraș cât și din satele 
aparținătoare, anul 2015 aduce noi investiții dar și continuarea 
unor proiecte începute din 2012 și până în prezent. 

Ce s-a realizat anul trecut? 
Strada Mureşului este finalizată în proporţie de 95%, ceea ce pen-
tru oraș înseamnă o realizare importantă. Deasemenea s-a fina lizat 
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 sezonul ploios 
de primăvară. În ceea ce priveşte canalizarea lucrările continuă, 
în localitatea Ungheni se fac branşări la reţeaua de canalizare iar 
lucrările continuă la staţiile de epurare din Vidrasău şi Recea. S-a 
finalizat extinderea reţelei de apă şi curent electric, lucrările care 
au fost cuprinse în lista de investiţii 2014. Totodată, s-a lucrat și 
în domeniul educației. “Pe lângă domeniul infrastructurii am pus 
un accent deosebit şi pe domeniul educaţiei. Ştim cu toţii cât este 
de important să oferim copiilor din Ungheni şansa la un viitor mai 
bun. Acest lucru se traduce prin condiţii optime de învăţare, spaţii 
moderne în care să îşi desfăşoare activitatea şi obiectivul nostru 
final este acela de a-i convige 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 început de an şcolar 2014-2015” a declarant primarul orașului 
Ungheni, Victor Prodan. 

Ce lucrări sunt plănuite pentru următorii ani? 
Conform strategiei de dezvoltare a oraşului Ungheni, se continuă 
extinderea reţelei de canalizare şi de alte utilităţi publice, mo-
dernizarea şi extinderea reţelei de străzi. “Vorbim despre un pro-
iect extrem de important pentru locuitorii din Ungheni și satele 
aparținătoare deoarece fiecare cetățean are dreptul la o viață mai 
bună și la condiții adaptate secolului în care trăim. Totodată, pen-
tru anul acesta dar și în 2016 avem în vedere construirea unei poli-

clinici, a unei Grădiniţe cu Program Prelungit, reabilitarea termică a 
blocurilor şi construirea unui pod peste râul Mureş între Vidrasău 
şi Şăuşa” a mai afirmat edilul de Ungheni. 

O parte a Ansamblului Hora

Obiective pentru orașul Ungheni în anul 2015

Primarul orașului Ungheni, Victor Prodan

Lucrările efectuate pe strada Mureșului

Lucrările vor continua și în anul 2015 Primăria oraşului Ungheni
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Mihai Eminescu (născut Mihail Eminovici; 
n. 15 ianuarie 1850, Botoșani - d. 15 iunie 
1889, București) a fost un poet, proza-
tor și jurnalist român, socotit de citito-
rii români și de critica literară postumă 
drept cea mai importantă voce poetică 
din literatura română. Receptiv la roman-
tismele europene de secol XVIII și XIX, 
și-a asimilat viziunile poetice occidentale, 
creația sa aparținând unui romantism 
literar relativ întârziat. În momentul în 
care Mihai Eminescu a recuperat temele 
tradiționale ale Romantismului european, 
gustul pentru trecut și pasiunea pentru 
istoria națională, căreia a dorit chiar să-i 
construiască un Pantheon de voievozi, 
nostalgia regresivă pentru copilărie, me-
lancolia și cultivarea stărilor depresive, în-
toarcerea în natură etc., poezia europeană 
descoperea paradigma modernismului, 
prin Charles Baudelaire sau Stephane 
Mallarme, bunăoară. Poetul avea o bună 
educație filosofică, opera sa poetică fiind 
influențată de marile sisteme filosofice ale 
epocii sale, de filosofia antică, de la Hera-
clit la Platon, de marile sisteme de gândire 
ale romantismului, de teoriile lui Arthur 
Schopenhauer, Immanuel Kant (de altfel 
Eminescu a lucrat o vreme la traducerea 
tratatului acestuia, Critica rațiunii pure, la 

îndemnul lui Titu Maiorescu, cel care îi ce-
ruse să-și ia doctoratul în filosofia lui Kant 
la Universitatea din Berlin, plan nefinalizat 
pînă la urmă) și de teoriile lui Hegel. 
Rădăcina ideologică principală a gândirii 
sale economice sau politice era conser-
vatoare; prin articolele sale publicate, mai 
ales în perioada în care a lucrat la Tim-
pul, a reușit să-i deranjeze pe cîțiva lideri 
importanți din acest mare partid, care au 
lansat sloganul, celebru în epocă, „Ia mai 
opriți-l pe Eminescu ăsta!”. Publicistica 
eminesciană oferă cititorilor o radiografie 
a vieții politice, parlamentare sau guverna-
mentale din acea epocă; în plus, ziaristul 
era la nevoie și cronicar literar sau teatral, 
scria despre viața mondenă sau despre 
evenimente de mai mică importanță, fiind 
un veritabil cronicar al momentului.

Eminescu a fost activ în societatea po li-
tico-literară Junimea, și a lucrat ca redac-
tor la Timpul, ziarul oficial al Partidului 
Conservator. A publicat primul său poem 
la vârsta de 16 ani, iar la 19 ani a plecat să 
studieze la Viena. Manuscrisele poetului 
Mihai Eminescu, 46 de volume, aproxima-
tiv 14.000 de file, au fost dăruite Academiei 
Române de Titu Maiorescu, în ședinta din 
25 ianuarie 1902. Eminescu a fost internat 
în 3 februarie 1889 la spitalul Mărcuța din 
București și apoi a fost transportat la sana-
toriul Caritas. În data de 15 iunie 1889, 
în jurul orei 4 dimineața, poetul a murit 
în sanatoriul doctorului Șuțu. În 17 iunie, 
Eminescu a fost înmormântat la umbra 
unui tei din cimitirul Bellu din București. 
A fost ales post-mortem (28 octombrie 
1948) membru al Academiei Române.

Începutul noului an calendaristic a fost unul activ la Școala Gimnazială “Emil Drăgan” din Ungheni. Elevii claselor primare și gimnaziale au marcat prin momente 
speciale și deosebite două evenimente importante din luna ianuarie. Este vorba despre data de 15 ianuarie, când toți românii au sărbătorit atât Ziua Culturii 
Naționale, cât și ziua marelui poet al României, Mihai Eminescu. Totodată, elevii din Ungheni nu au uitat nici ziua Micii Uniri, 24 ianuarie, când între românii din 
Moldova și Țara Românească s-a înfiripat dorința de unire. Elevii Școlii Gimnaziale din Ungheni au dat dovadă de interes și s-au dedicat celor două evenimente, 
după ce anul trecut au încheiat 2014 cu diverse activități, concerte și spectacole, care au avut cele mai diferite teme. 

“Niciunul din creatorii noştri de poezie şi de limbă literară 
nu se bucură precum poetul Mihai Eminescu, de unanimă 
şi caldă omagiere şi, de aceea, pe bună dreptate, ziua de 
15 ianuarie a fost aleasă ca zi a culturii şi spiritualităţii 
române începând cu anul 2010. Astfel că, pornind de la 
acelaşi consimţământ, şi noi dascălii din cadrul Școlii Gim-
naziale “Emil Drăgan” din Ungheni, se cuvine să ne plecăm 
frunţile cu umilinţă în faţa măreţiei geniului eminescian, 
având datoria sacră de a sensibiliza sufletele elevilor noştri 
cu frumoasele sale creaţii literare” a declarat prof. Carolina 

Oltean, directorul școlii din Ungheni. 
Îndemnați de această sărbătoare și, totodată, de im-
boldul dat de profesori, elevii claselor a VII-a A şi B de 
la Şcoala Gimnazială ,,Emil Drăgan” au susţinut un pro-
gram artistic, activitatea desfăşurându-se pe baza mai 
multor momente organizatorice :  
- primul moment a constat în concursul desfăşurat în-
tre cele două clase, având ca tematică viaţa şi activitatea 
literară a poetului;
- următorul moment a avut ca punct de desfăşurare jocul 
de rol al unui fragment din Scrisoarea a III-a, avându-i ca 
protagonişti pe elevii Bândea Paul şi Chirilă Paul din clasele 
a VII-a. Ambii au dat o notă de culoare şi sensibilitate aces-
tui moment artistic. Elevul Păcurar Adelin a contribuit la 
rândul său cu o creaţie proprie despre ,,poetul nepereche”, 
iar in finalul activităţii, elevele Găbudean Ştefana, Mureşan 
Oana, Costea Adelina şi Lazăr Roxana au recitat cu emo-
tivitate o binecunoscută creaţie literară a poetului Marin 
Sorescu, dedicată frumuseţii şi sensibilităţii versurilor emi-
nesciene, pentru că  toate acestea „Trebuiau să poarte un 
nume,/ Un singur nume,/  Li s-a spus / EMINESCU”.
Elevii au fost răsplătiţi cu premii şi di plome speciale pen-
tru activitatea de pu să. De asemenea, în CDI-ul Şcolii 
Gimnaziale „Emil Drăgan” a avut loc o activitate în cadrul 

unui parteneriat intern cu Grădiniţa cu Program Normal 
Ungheni, care a constat în realizarea unei expoziţii cu 
lucrările preşcolarilor dedicate poetului naţional, recita-
rea unor poezii, prezentarea unui material Power Point 
şi prezentare de carte. Totul s-a desfăşurat sub atenta 
îndrumare şi supraveghere a doamnelor educatoare Or-
ban Diana, Teglaş Lăcrămioara, Ilyes Eniko, Cerghezan 
Luminiţa şi a domnului profesor Zaharie Dragoş.

Început activ de 2015 la Școala

Eminescu-simbolul spiritualităţii româneşti

Ziua Culturii Naționale-Ziua poetului Mihai Eminescu

Vreme trece, vreme vine,
Toate-s vechi şi nouă toate;
Ce e rău şi ce e bine
Tu te-ntreabă şi socoate;
Nu spera şi nu ai teamă,
Ce e val ca valul trece;
De te-ndeamnă, de te 
cheamă,
Tu rămâi la toate rece.

Multe trec pe dinainte,
În auz ne sună multe,
Cine ţine toate minte
Şi ar sta să le asculte?...
Tu aşează-te deoparte,
Regăsindu-te pe tine,
Când cu zgomote deşarte
Vreme trece, vreme vine.

Nici încline a ei limbă
Recea cumpăn-a gândirii
Înspre clipa ce se schimbă
Pentru masca fericirii,
Ce din moartea ei se naşte
Şi o clipă ţine poate;
Pentru cine o cunoaşte
Toate-s vechi şi nouă toate.

Privitor ca la teatru
Tu în lume să te-nchipui:
Joace unul şi pe patru,
Totuşi tu ghici-vei chipu-i,
Şi de plânge, de se ceartă,
Tu în colţ petreci în tine
Şi-nţelegi din a lor artă
Ce e rău şi ce e bine.

Viitorul şi trecutul
Sunt a filei două feţe,
Vede-n capăt începutul
Cine ştie să le-nveţe;
Tot ce-a fost ori o să fie
În prezent le-avem pe toate,
Dar de-a lor zădărnicie
Te întreabă şi socoate.

Căci aceloraşi mijloace
Se supun câte există,
Şi de mii de ani încoace
Lumea-i veselă şi tristă;
Alte măşti, aceeaşi piesă,
Alte guri, aceeaşi gamă,
Amăgit atât de-adese
Nu spera şi nu ai teamă.

Nu spera când vezi mişeii
La izbândă făcând punte,
Te-or întrece nătărăii,
De ai fi cu stea în frunte;
Teamă n-ai, căta-vor iarăşi
Între dânşii să se plece,
Nu te prinde lor tovarăş:
Ce e val, ca valul trece.

Cu un cântec de sirenă,
Lumea-ntinde lucii mreje;
Ca să schimbe-actorii-n scenă,
Te momeşte în vârteje;
Tu pe-alături te strecoară,
Nu băga nici chiar de seamă,
Din cărarea ta afară
De te-ndeamnă, de te 
cheamă.

De te-ating, să feri în laturi,
De hulesc, să taci din gură;
Ce mai vrei cu-a tale sfaturi,
Dacă ştii a lor măsură;
Zică toţi ce vor să zică,
Treacă-n lume cine-o trece;
Ca să nu-ndrăgeşti nimică,
Tu rămâi la toate rece.

Tu rămâi la toate rece,
De te-ndeamnă, de te cheamă;
Ce e val, ca valul trece,
Nu spera şi nu ai teamă;
Te întreabă şi socoate
Ce e rău şi ce e bine;
Toate-s vechi şi nouă toate:
Vreme trece, vreme vine.

Glossă 
de Mihai Eminescu

Dragoste pentru 
poezia lui Eminescu

Un moment artistic 
pregătit de elevi
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Unirea Principatelor Române, cunos-
cută și ca Mica Unire (Marea Unire 
fiind cea de la 1 Decembrie 1918, de 
la Alba Iulia), reprezintă unificarea 
vechilor principate Moldova și Țara 
Românească, într-un Principat unit. 
Momentul a fost marcat de elevii 
şcolii printr-un scurt program artistic. 
Acesta a constat în cântece patriotice 
interpretate de Corul „Andantino”, 
coordonat de doamna profesoară 
Suciu Gabriela Dana şi recitarea unor 
poezii de către elevele Lazăr Roxana 
şi Poptămaş Iulia. “Dacă în data de 15 
ianuarie am încercat să le insuflăm co-
piilor noștri dragostea pentru poezie, 
pentru cultură și respectarea acestui 
patrimoniu extraordinar pe care îl are 
țara noastră, poeziile lui Mihai Emi-
nescu, iată că în data de 24 ianuarie 
am ajuns într-un moment de o altă 
natură. Și mă refer aici la istorie, la un 
punct vital pentru viitorul națiunii și 
al poporului nostru. Iar noi, prin pri-
ceperea noastră, am încercat să le in-
ducem celor mici dragostea pentru is-
torie, pentru trecut, pentru înaintașii 
noștri, care au avut un țel enorm, uni-

rea. Nu este primul an în care la școala 
din Ungheni este marcat acest eveni-
ment deosebit şi nici ultimul nu va fi. 
Astfel că la fiecare sărbătoare, mo-
ment istoric și eveniment deosebit, 
elevii școlii noastre vor fi pregătiți cu 

un spectacol, cu o scenetă sau un alt 
mod creativ de a marca și la Ungheni, 
marile sărbători ale poporului nos-
tru” a spus directorul Carolina Oltean 
despre evenimentul Școlii Gimnziale 
“Emil Drăgan” din Ungheni.

Gimnazială din Ungheni

Unirea Principatelor Române 
Hai sa dam mâna cu mâna
Cei cu inima româna, 
Sa-nvârtim hora fratiei
Pe pamântul României! 

Iarba rea din holde piara! 
Piara dusmania-n tara! 
Între noi sa nu mai fie
Decât flori si omenie! 

Mai muntene, mai vecine, 
Vina sa te prinzi cu mine
Si la viata cu unire, 
Si la moarte cu-nfratire! 

Unde-i unul, nu-i putere
La nevoi si la durere. 
Unde-s doi, puterea creste
Si dusmanul nu sporeste! 

Amândoi suntem de-o mama, 
De-o faptura si de-o seama, 
Ca doi brazi într-o tulpina, 
Ca doi ochi într-o lumina. 

Amândoi avem un nume, 
Amândoi o soarta-n lume. 
Eu ti-s frate, tu mi-esti frate, 
În noi doi un suflet bate! 

Vin’ la Milcov cu grabire
Sa-1 secam dintr-o sorbire, 
Ca sa treaca drumul mare
Peste-a noastre vechi hotare, 

Si sa vada sfântul soare
Într-o zi de sarbatoare
Hora noastra cea frateasca
Pe câmpia româneasca!

Hora Unirii
de Vasile Alecsandri

Mica Unire-un semnal pentru viitoarea țară unită

Participare numeroasă de 24 ianuarie

Alexandru Ioan Cuza

Unirea Principatelor Române, cunoscută ca Mica 
Unire, a avut loc la jumătatea secolului al XIX-
lea și reprezintă unirea statelor : Moldova și Țara 
Românească. Unirea este strâns legată de perso-
nalitatea lui Alexandru Ioan Cuza și de alegerea sa ca 
domnitor al ambelor principate, la 5 ianuarie 1859 în 
Moldova și la 24 ianuarie 1859 în Țara Românească. 
Totuși, unirea a fost un proces complex, bazat pe 
puternica apropiere culturală și economică între cele 
două țări. Procesul a început în 1848, odată cu realiza-
rea uniunii vamale între Moldova și Țara Românească, 
în timpul domniilor lui Mihail Sturdza, respectiv 
Gheorghe Bibescu. Deznodământul războiului Cri-
meii a dus la un context european favorabil realizării 
unirii. Votul popular favorabil unirii în ambele țări, 
rezultat în urma unor Adunări ad-hoc în 1857, a dus 
la Convenția de la Paris din 1858, o înțelegere între 
Marile Puteri prin care se accepta o uniune mai mult 
formală între cele două țări, cu guverne diferite și cu 
unele instituții comune. La începutul anului următor, 
liderul unionist moldovean, Alexandru Ioan Cuza, a 
fost ales ca domnitor al Moldovei și al Țării Românești, 
aducându-le într-o uniune personală. În 1862, cu aju-
torul unioniștilor din cele două țări, Cuza a unificat 
Parlamentul și Guvernul, realizând unirea politică. 
După înlăturarea sa de la putere în 1866, unirea a 
fost consolidată prin aducerea pe tron a principelui 
Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, iar constituția 
adoptată în acel an a denumit noul stat România. 
În Moldova a fost ales în unanimitate, la 5/17 ianuarie 
1859, liderul unionist Alexandru Ioan Cuza, reprezen-
tantul „Partidei Naționale”.
Întrucât în textul Convenției nu se stipula ca domnii 
aleși în cele două Principate să fie persoane sepa-
rate, conducătorii luptei naționale au decis ca alesul 
Moldovei să fie desemnat și în Țara Românească. Adu-
narea electivă a Țării Românești era însă dominată de 
conservatori, care dețineau 46 din cele 72 de man-
date. În această situație, liberalii radicali au inițiat, 

prin intermediul tribunilor, o vie agitație în rândul 
populației Capitalei și al țăranilor din împrejurimi. O 
mulțime de peste 30 000 oameni s-a aflat în preajma 
Adunării. Unul dintre tribuni, I.G. Valentineanu, nota 
că poporul era gata „să năvălească în Cameră și să o 
silească a proclama ales pe alesul Moldovei". Într-o 
ședință secretă a Adunării, deputatul Vasile Boerescu 
a propus la 24 ianuarie 1859 alegerea lui Alexandru I. 
Cuza, aceasta fiind acceptată în unanimitate. Astfel s-a 
făcut primul pas către definitivarea Unirii Principate-
lor Române.

Recunoașterea internațională a Unirii 
Actul istoric de la 24 ianuarie 1859 reprezenta primul 
pas pe calea înfăptuirii statului național român unitar. 
Impusă sub o puternică presiune populară, cu deose-
bire la București, alegerea ca domn al Țării Românești 
a lui Alexandru loan Cuza avea să-și găsească o con-
firmare deplină la marea manifestare prilejuită de so-
sirea alesului națiunii în capitala munteană. Cea mai 
stringentă problemă era recunoașterea internațională 
a alegerilor. Faptul împlinit la 24 ianuarie 1859 era 
considerat de Poartă și de Austria drept o încălcare 
a Convenției de la Paris. Situația creată în cele două 
Principate urma să facă, de altfel, obiectul unei noi 
Conferințe internaționale, care se deschidea la Paris, 
la 26 martie/7 aprilie - 25 aug./6 sept. Misiuni speciale, 
conduse de persoane apropiate lui Alexandru I. Cuza, 
au vizitat capitalele Marilor Puteri garante și au reușit 
să câștige sprijin pentru cauza românească. Încă în a 
doua ședință a Conferinței (1/13 aprilie) Franța, Rusia, 
Anglia, Prusia și Sardinia au recunoscut dubla alegere. 
Imperiul Otoman și Austria însă tergiversau; mai mult, 
se află că se punea la cale o intervenție militară peste 
Dunăre. Alexandru I. Cuza răspunse energic. La 20 
aprilie, la Florești, între Ploiești și Câmpina, armata 
moldo-munteană era concentrată spre a face față 
oricărei situații. După alte amenințări, sub presiunea 
celorlalte puteri garante, Poarta a acceptat oficial, 

odată cu Austria, în a 3-a ședință a Conferinței de la 
Paris (25 august/7 septembrie), să recunoască, la rân-
dul ei, dubla alegere. Detensionarea situației, atât în 
relațiile cu Imperiul Otoman, cât și cu cel Habsburgic, 
îl determină pe domn să ordone închiderea taberei de 
la Florești (1 septembrie 1859).
Franța, apoi Rusia, Italia și Prusia, erau de acord cu 
unirea deplină. Alexandru I. Cuza aștepta hotărârea 
Conferinței de la Constantinopol convocată în acest 
scop. Cum era de așteptat, încă din prima ședință, 
Poarta a cerut dreptul de intervenție în Principate, în 
cazul unor noi încălcări ale Convenției de la Paris, iar 
Austria a admis unirea doar pe durata domniei lui Ale-
xandru I. Cuza. La începutul lunii noiembrie 1861, fir-
manul Unirii era prezentat, dar în condiții consi derate 
în țară, inacceptabile.  Fermitatea lui Alexandru I. Cuza, 
reacția energică a Camerelor și a guvernelor, poziția 
intransigentă a lui C. Negri și atitudinea favorabilă a 
majorității Marilor Puteri garante, și-au făcut în cele 
din urmă efectul. La capătul Conferinței, Poarta a 
elaborat un nou firman (4/16 decembrie 1861) prin 
care a renunțat la condițiile anterior solicitate, Austria 
păstrându-și vechea poziție. Șirul de reforme inițiate 
de Cuza și venirea mai apoi pe tronul Principatelor 
Unite a domnitorului Carol I, care se bucura atât de 
sprijinul Franței cât și cel al Prusiei, a făcut ca actul de 
la 1859 să fie ireversibil. Din 1866, potrivit Constituției 
promulgate la 1 iulie, Principatele Unite încep să se 
numească oficial România.

Hora Unirii în fața Primăriei Ungheni
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La pâine

Astrologii anunță faptul că luna februarie va 
fi o luna pasională pentru toate zodiile. Venus 
și Marte se află mereu aproape unul de altul 
până pe 20 februarie 2015, în romanticul semn 
al Peștilor, iar după 20, în arzătorul Berbec.

  BERBEC (21 Martie–20 Aprilie)
Primele două decade din februarie 2015 nu 
sunt prea exuberante pentru Berbeci în plan 
sentimental, ci înclină mai ales catre meditație, 
către intimitate și, poate, chiar către solitu-
dine. Este ca și cum ți-ai trage sufletul înainte 
de a te arunca în vârtej. Și chiar va exista un 
vârtej emoțional, care începe la 20 februarie 
2015, când atât Venus, planeta senzualității, 
cât și Marte, planeta dorinței, vor păși în zodia 
Berbecului, marcând debutul unor săptămâni 
foarte pasionale.

  TAUR (21 Aprilie21 Mai)
Primele două decade din februarie 2015 ar 
putea fi foarte romantice pentru Tauri. Mar-
te, stă pânul casei cuplului Taurului, se află 
mereu în preajma lui Venus, planeta iubirii, a 
senzualității, a plăcerilor și a armoniei. Este o 
perioadă bună pentru a ieși mai mult în socie-
tate împreună cu partenerul/partenera, pentru 
a petrece alături de prieteni sau pentru a face 
planuri de viitor.

  GEMENi (22 Mai–21 Iunie)
Aflat în casa cuplului Gemenilor pentru câțiva 
ani de aici înainte, Saturn pretinde seriozitate 
și profunzime și vrea să îți prezinte un tablou 
relațional realist, care să corespundă cât mai bine 
nevoilor tale interioare. În primele două decade 
din februarie 2015, Venus, care este planeta iubirii 
și, totodată, stăpâna casei pasiunii Gemenilor, se 

află în cea mai proeminentă și puternică poziție 
posibilă, făcând ca sentimentele și dorințele să 
capete anvergură și să primeze asupra ratiunii.

  RAC (22 Iunie–22 Iulie)
Primele două decade din februarie 2015 nu sunt 
prea spectaculoase pentru Raci în plan sentimen-
tal, ci mai degrabă liniștite sau lipsite de eveni-
mente semnificative. Este vorba, la nivel comun, 
de rutină și de împărțirea responsabilităților în 
cuplu, iar la un nivel mai elevat, despre dorința 
comuna de a descoperi noi orizonturi. Se mai 
poate să fie vorba despre o călătorie întreprinsă 
din motive sentimentale. Ultima decadă din 
februrie 2015 este pentru Raci mult mai alertă și 
mai palpitantă. 

  LEU (23 Iulie–22 August)
Comunicarea rămâne esențială pentru viața senti-
mentală a Leului pe tot parcursul lunii februarie 
2015. Influențată de Mercur, care se află în ci-
clul retrogradării, viața partenerială a Leilor este 
marcată de discuții, dezbateri, corespondență, me-
saje etc. pe diverse subiecte, între care unele im-
portante, cu rădăcini vechi, ce își caută limpezirea. 
Este rost de drumuri și întrevederi, se negociază, se 
simte o dorință de înnoire sau reorganizare.

  FECiOARA (23 August–22 Septembrie)
Venus și Marte se află în casa cuplului Fecioarei 
iar Jupiter, stăpânul casei cuplului, se află în Leu și 
este electrizat de trigonul cu Uranus. Deși suntem 
în plină iarnă, primele două decade din februarie 
2015 sunt fierbinți pentru Fecioare. Rupere de 
nori, torent de pasiune, nebunie curată! Nimic nu 
poate stăvili sentimentele Fecioarelor, nimic nu 
le poate opri din drumul către persoana pe care 
o doresc. Nu mai există prudență, nici rațiune, ci 

doar instincte.

  BALANȚA (23 Septembrie–22 Octombrie)
În casa cuplului Balanței se află impredictibi-
lul Uranus, conjunct cu Nodul Sud. Aspectele 
care îl vizează pe Uranus sunt unele bune, 
altele stresante, semn că în februarie 2015 te 
poți aștepta la orice, fără preaviz. Ceea ce ți 
se întamplă, depinde de tine în mare măsură, 
asă că încearcă să te porți echilibrat și cu mult 
tact. Situația o poate lua razna complet în ul-
tima decadă din februarie 2015, când Venus și 
Marte i se alătură lui Uranus.

  SCORPiON (23 Octombrie–21 Noiembrie)
Februarie 2014 este o lună grozavă pentru 
distracții și isprăvi amoroase. În primele două 
decade, sub puternica influență a conjuncției 
Venus-Marte din casa pasiunii Scorpionului, 
ai o poftă nebună de viață și o energie sexuală 
demnă de aventuri memorabile. Îți exprimi in-
stinctele cu multă forță, te scuturi de inhibiții, 
flirtezi cu avânt tineresc, nu permiți sub nicio 
formă concurenței să-ți sufle prada de sub nas, 
iar în dormitor ești pur si simplu o tornadă 
care-și lasă perechea uluită.

  SĂGETĂTOR (22 Noiembrie–21 Decembrie)
Prima parte a lunii februarie 2015 nu abundă 
în oferte galante pentru Săgetători. Este mai 
degrabă o perioadă retrasă, în care pui preț pe in-
timitate; o perioadă de analiză și evaluare, în care 
examinezi mai îndeaproape ce așteptări ai de la 
celalalt și ce poți oferi în schimb, cât prețuiește 
pentru tine legătura actuală etc. Se mai poate 
să apară situații care pun față în față tendințele 
„cuminți”, conservatoare, cu o mare sete de liber-
tate și nonconformism.

  CAPRiCORN (22 Decembrie–19 Ianuarie)
Cu Venus și Marte în casa comunicării Capri-
cornului, erotismul înflorește în cuvinte. Vor-
bești mult cu (sau despre) persoana iubită, 
scrii bilete de amor, mailuri, SMS-uri sau  
chiar… poezii!  Dar, chiar dacă „la început a fost 
cuvântul”, va trebui să treci și la acțiune. Ai grijă 
să nu lungești prea mult vorba, fiindcă până la 
urmă ar putea ajunge să țină loc de fapte! Fă-ți 
planul, pune-ți la bătaie puterea de convingere 
și adu-ți viața sentimentală în planul faptelor 
concrete.

  VĂRSĂTOR (20 Ianuarie–18 Februarie)
Jupiter este în continuare în casa cuplului 
Vărsătorului, generând o mare sete de afecțiune 
și o amplă disponibilitate pentru că, la rân du-ți, 
să-l copleșești pe celălalt cu afecțiunea ta. Ju-
piter oferă mult, dar are speranțe foarte mari 
cu privire la comportamentul partenerului și 
la dovezile de prețuire pe care acesta ar trebui 
să ți le ofere. Poți fi foarte fericit(ă) în februa-
rie 2015, dar pentru asta trebuie să ai așteptări 
rezonabile și să încetezi să te crezi buricul 
pământului.

  PEȘTi (19 Februarie–20 Martie)
Cu Venus și Marte în Pești, primele două 
decade din februarie 2015 debordează de 
freamăt emoțional. Pofta de cucerire, pu-
terea de seducție a Peștilor și disponibili-
tatea lor afectivă sunt la apogeu, iar numărul 
oportunităților amoroase crește. Trăirile 
sunt impetuoase, dorințele sunt puternice și 
nerăbdătoare și se exprimă uneori dramatic 
sau excesiv. Luna februarie 2015 are un uriaș 
potențial erotic pentru Pești. 

Horoscopul lunii februarie. Ce v-au rezervat astrele în cea mai scurtă lună din an

În această integramă se folosește ortografia cu î

– Mai aveți pâine la 2 lei ?
– Da.
– ... ? (Continuarea anecdotei va rezulta după dezlegarea corectă a integramei.)
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“Mai întâi, trebuie ținut cont că ultima zi din anul 
2014 a fost data finală până la care facilităţile de 
transport pentru persoanele care beneficiază 
de acest drept, potrivit legii, s-au mai putut face 
pe baza tichetelor de călătorie gratuită sau a ta-
loanelor speciale de călătorie. După 31 decembrie 
2014, acestea se acordă pe baza cardului emis de 
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Principalele modificări: 
- Salariul minim pe economie se majorează la 975 
lei, iar pensiile vor fi majorate cu 5%, potrivit mi-
nistrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Per-
soanelor Vârstnice, Rovana Plumb.
- Preţul mediu de vânzare a energiei electrice la ta-
rifele reglementate creşte cu 0,26%, potrivit Auto-
rităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 
Energiei (ANRE).
- Nivelul accizelor va fi exprimat în lei pe unitatea 
de măsură, utilizând nivelul în lei practicat în 
anul 2014, potrivit proiectului de ordonanţă de 
urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

- Piaţa gazelor se liberalizează pentru IMM-uri.
- Salariile angajaţilor din sistemul sanitar şi de 
asistenţă socială au crescut cu 100 de lei brut, de 
la 1 ianuarie 2015.
- Operatorii economici vor putea beneficia de 
simplificarea biro craţiei prin extinderea aşa nu-
mitei contabilităţi simplificate până la o cifră de 
afaceri de 700.000 de euro, faţă de 35.000 de euro, 
valoarea prevăzută până la această dată.
- România aplică, de la această dată, un sistem de 

evaluare a perfor man ţei funcţionarilor implicaţi 
în sistemul de gestionare a fondurilor europene.
- Societăţile de asigurări din România introduc 
standardele inter naţionale de raportare financiară 
(IFRS), care devin obligatorii pentru toate 
societăţile de asigurări/reasigurări autorizate în 
România şi pentru cele care activează în baza 
dreptului de liberă stabilire. IFRS reprezintă un set 
de standarde contabile care vizează întocmirea 
şi prezentarea situaţiilor financiare într-un mod 

transparent, care să permită comparabilitatea 
informaţiilor la nivel internaţional.
- Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) nu 
mai permite companiilor de asigurare să modifice 
tarifele de primă pentru asigurările de răspundere 
civilă auto (RCA) mai devreme de 12 luni de la ul-
tima schimbare notificată, precum şi acoperirea 
pierderilor pe RCA din alte forme de asigurare.
- Începând cu această dată, voucherele de vacanţă 
pot fi emise numai în sistem on-line de către Au-
toritatea Naţională pentru Turism, conform unei 
Ordonanţe de Guvern publicată în Monitorul Ofi-
cial din 5 august 2014, a informat Departamentul 
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de 
Afaceri şi Turism (DIMMMAT).
- Acciza pentru pălincă va fi eliminată, începând din 
2015, potrivit unui proiect de Lege care urmează să 
intre în vigoare la 1 ianuarie 2015.
- De la această dată, cetăţenii din România şi Re-
publica Moldova pot să transfere bani prin inter-
mediul unui nou produs financiar, lansat în co-
laborare de Compania Naţională ‘’Poşta Română’’ 
(CNPR) şi Întreprinderea de Stat Poşta Moldovei.”

Sursa: Agerpres

Ce noutăți a adus data de 1 ianuarie 2015? 

Introducerea Loteriei bonurilor fiscale a fost avi-
zată de Guvern, cu un sistem de extragere lunară 
sau ocazională a bonurilor primite de cumpărători 
şi cu posibilitatea ca, din martie, un client să aibă 
dreptul să nu achite produsul selectat sau con-
sumat dacă nu a primit bon fiscal de la comer-
ciant. Totodată, a fost eliminată restricţia de câştig 
cu un singur bon de persoană pe extragere. Astfel, 
în cazul în care o persoană are două sau mai multe 
bonuri câştigătoare la o extragere, va primi banii 
pentru toate bonurile câştigătoare.
În cadrul loteriei bonurilor fiscale se vor extrage 
un număr din intervalul 1-999, reprezentând 
valoarea bonului fiscal fără subdiviziunile leului 
şi data emiterii bonului. “Toţi posesorii de bo-
nuri fiscale care îndeplinesc cumulativ cele două 
condiţii de mai sus sunt invitaţi, în decurs de 
30 de zile, să se prezinte la orice unitate ANAF 
pentru a depune bonul fiscal în original. Loteria 
Bo nurilor Fiscale, aşa cum a fost aprobată de Gu-
vern, nu necesită înregistrarea bonurilor pe nici-
un site. În cazul câştigătorilor, aceştia vor avea de 
făcut un singur drum, la ANAF, în momentul de-
punerii originalului”, se mai spune în comunicat. 
Prima extragere, ocazională, va fi organizată pe 13 
aprilie, a doua zi de Paşte, cu un fond de premiere 

de 1 milion lei. Valoarea premiilor individuale se 
stabileşte prin împărţirea fondului de premiere la 
numărul de bonuri fiscale revendicate în termen. 
“Se estimează că vor participa bonurile fiscale 
emise începând cu prima parte a lunii februarie 
(încă nu se poate stabili exact data) şi până pe 28 
martie 2015 (inclusiv)”, precizează Finanţele într-
un document cu întrebări şi răspunsuri.
Spre exemplu, dacă la extragere a rezultat va-
loarea 85, atunci sunt câştigătoare bonurile fis-
cale cu valoare între 85,00 lei şi 85,99 lei.

Care este bugetul alocat 
Loteriei Bonurilor Fiscale?
Ministrul Finanţelor a declarat recent că vrea să 
introducă în legislaţie această modificare, după 
modelul Greciei, fără teama că această obligaţie va 
genera un abuz din partea clienţilor, care, într-un 
restaurant, s-ar ridica repede de la masă, înainte 
să primească bonul fiscal. Conform pro iectului, 
persoanele fizice rezidente şi nerezidente care au 
împlinit deja vârsta de 18 ani şi deţin bonuri fis-
cale care atestă cumpărarea de bunuri sau servi-
cii în ţară vor putea participa, din iulie, la “Loteria 
bonurilor fiscale”, bugetul total alocat pe şase luni 

din acest an urmând să fie 10 milioane lei. În forma 
adoptată a fost eliminat pragul de vârstă.
Loteria va fi organizată lunar, în prima du minică 
după data de 15 a fiecărei luni, pentru luna 
anterioară, dar va putea fi organizată şi ocazional, 
după minimum 15 zile de la  sfârşitul intervalului  
calendaristic participant la Loterie, şi va consta 
în extragerea  aleatorie de numere, respectiv un 
număr cuprins în  intervalul dintre 1 şi 999 inclu-
siv, reprezentând valoarea totală a bonului fiscal  
fără subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea 
adăugată, şi o dată calendaristică  reprezentând 
ziua emiterii bonului fiscal, aferentă  lunii sau 
intervalului calendaristic, după caz,  pentru care 
este organizată Loteria, în vederea acordării de 
premii în bani. Extragerile vor fi organizate de Lo-
teria Română şi sunt publice, iar prima extragere 
lunară va fi în luna iulie 2015, fiind văzută de Gu-
vern ca măsură pentru combaterea evaziunii fis-
cale şi reducerea economiei subterane.

Cum se vor desfășura extragerile? 
La extragerile lunare vor participa bonurile fiscale 
emise în luna calendaristică anterioară organizării 
extragerii, iar la extragerile ocazionale participă 
bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic 
anterior organizării extragerii, stabilit prin ordin 

al ministrului Finanţelor. “Un bon fiscal este con-
siderat câştigător dacă îndeplineşte cumulativ 
următoarele condiţii: a) a fost emis de un aparat 
de marcat electronic fiscal care funcţionează în 
conformitate cu OU 28/1999, sunt lizibile toate 
informaţiile obligatorii, aşa cum sunt prevăzute 
de OU 28/1999, are valoarea totală fără subdi-
viziunile leului, exprimată în monedă naţională, 
egală cu valoarea extrasă, a fost emis în ziua 
extrasă, nu are menţionat, cu ajutorul aparatu-
lui de marcat electronic fiscal, niciun cod de în-
registrare fiscală al cumpărătorului şi a fost emis 
pentru vânzarea de bunuri şi/sau prestări de ser-
vicii către persoane fizice”, se arată în document. 
Premiile vor fi revendicate prin depunerea bonu-
lui fiscal câştigător, în original, la orice unitate 
teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală (ANAF), alături de copia actului de identi-
tate sau a paşaportului titularului bonului şi de o 
declaraţie al cărei model va fi aprobat prin ordin 
al ministrului Finanţelor, până la 30 aprilie 2015. 
Revendicarea va fi posibilă în termen de maxi-
mum 30 de zile de la data extragerii, acest termen 
reprezentând termenul de decădere din dreptul 
de a revendica  premiul. 

Sursa: Mediafax

Odată cu începutul anului 2015 o serie de modificări au intrat în vigoare iar acestea sunt legate de salariul minim, nivelul accizelor sau de creșterea salariilor buge-
tarilor. iată o analiză a ceea ce a adus nou în România prima luna a acestui an. 

Cum poți câștiga prin Loteria Bonurilor Fiscale?



În mitologia romană, Cupidon, fiul lui 
Venus, este zeul dragostei, iar imaginea 
sa este asociată cu Ziua Îndrăgostiţilor. 
La naştere, Jupiter a vrut să scape de 
Cupidon, dar mama sa, Venus, l-a as-
cuns în pădure, unde acesta a învăţat să 
folosească arcul pe animale, înainte de a-l 
folosi pentru a lega destinul oamenilor. 
La origine, sărbătoarea care celebrează 
iubirea cuplurilor a fost de fapt cea a ce-
libatarilor. Această zi reprezenta o oca-
zie pentru fetele tinere de a se ascunde 
pe aleile întunecate ale satului lor, în 
speranţa de a fi găsite de bărbaţii singuri. 
Pasul următor era să se căsătorească.
Primele momente când ziua de 14 fe-
bruarie a devenit una care celebrează 
dragostea se înregistrează în secolul al 
XIV-lea, când au apărut primele scrieri 
de dragoste. Convinşi că 14 februa-

rie este ziua în care păsările se adună, 
englezii încep să trimită bileţele de dra-
goste pe care le numesc “My Valentine”. 
În Evul Mediu, de Ziua Îndrăgostiţilor, 
atât băieţii, cât şi fetele trăgeau la sorţi 
un nume dintr-un bol pe care trebuia să 
îl poarte pe mânecă toată săptămâna 
următoare.
Prima cutie de bomboane de ciocolată 
decorată pentru Ziua Îndrăgostiţilor 
a apărut la sfârşitul anilor 1800, iar 
cel care a venit cu această idee a fost 
Richard Cadbury, fiul lui John Cadbury, 
celebrul producător de ciocolată.
O altă curiozitate despre această zi 
este din epoca medievală, când femeile 
consumau alimente considerate “bi-
zare” de Ziua Îndrăgostiţilor, pentru că, 
potrivit superstiţiilor, le-ar fi ajutat să-şi 
viseze viitorul soţ.

De asemenea, în fiecare an, de 14 
februarie, în casa Julietei, care se află 
în Verona, Italia, sunt trimise peste 
1.000 de scrisori adresate Julietei 
Ca pulet, celebra eroină din opera 
shakespeariană.
De-a lungul timpului, de Ziua Îndră-
gostiţilor, au fost dăruite o mulţime de 
cadouri impresionante. De exemplu, 
în 1557, Diane de Poitiers a primit din 
partea lui Henric al II-lea proprietatea 
regală din Chenonceau. De asemenea, 
în 1631, împăratul Shâh Jahân a con-
struit Taj Mahal pentru soţia sa, Mum-
taz Mahal, care a murit după ce a dat 
naştere celui de-al 14-lea copil.
Totodată, Ziua Îndrăgostiţilor este mo-
mentul pe care peste 220.000 de per-
soane îl aleg în fiecare an pentru a cere 
în căsătorie persoana iubită.
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Dragobetele este o sărbătoare de 
origine dacică celebrată de ro-
mâni pe 24 februarie. Sărbătoarea 
de Dragobete este considerată 
în popor echivalentul sărbătorii 
Sfântului Valentin, sărbătoare a 
iubirii.

Dragobetele era o divinitate asemenea lui Cu-
pidon al romanilor și Eros, al vechilor greci. 
Dragobetele, numit și Năvălnicul sau Logod-
nicul Păsărilor, fecior chipeș și puternic, aduce 
iubirea în casă și în suflet.
Oamenii de la țară își mai aduc aminte de 
obiceiul de demult al fetelor și băieților care, 
în ziua lui Dragobete, se primeneau în haine 
curate, de sărbătoare și porneau cu voie bună 
spre pădure, pentru a culege ghiocei, viorele, 
tămăioasă, pe care le așezau la icoane și le fo-
loseau la diverse farmece de dragoste. Înspre 
ora prânzului, fetele porneau în goană spre 
sat, fuga fiecăreia atrăgând după sine câte pe 
băiatul care le îndrăgea. După ce își prindea 
aleasa, băiatul îi fura o sărutare în văzul lumii, 
sărut care simboliza legământul lor de dragoste 
pe întregul an de zile. De aici și celebra zicală 
„Dragobetele sărută fetele!”
Flăcăii, strânși în cete și fetele obișnuiau ca, în 
ziua de Dragobete, să își cresteze brațul, în formă 
de cruce, după care își suprapuneau tăieturile, 
devenind astfel frați, respectiv surori de cruce. 
Fiecare tânăr avea grijă ca ziua de Dragobete să 
nu îl prindă fără pereche, ceea ce ar fi reprezentat 
un semn rău, prevestitor de singurătate pe întreg 
parcursul anului, până la următorea zi de Drago-
bete. Dacă vor ca iubirea să rămână vie de-a lun-
gul întregului an, tinerii care formează un cuplu 
trebuie să se sărute de Dragobete.
Cu ocazia zilei de Dragobete, batrânii satu-
lui acordau o îngrijire specială animalelor din 
ogradă, dar și păsărilor. Bătrânii credeau că în 
această zi păsările iși aleg perechea pe viață și 

se urnesc în construirea cuiburilor. La sfârșit de 
iarnă și început de primavară, Dragobetele ofi-
cia nunțirea păsărilor in cer. 
În vremuri de demult exista obiceiul ca fe-
tele tinere necăsatorite să strângă zăpada 
rămasă pe alocuri, zăpada cunoscută drept 
“zăpada zânelor”. Apa rezultată prin topire era 
considerată ca având proprietăți magice în iu-
bire și în descântecele de iubire, dar și în ritu-
alurile de înfrumusețare. Se credea că această 
zăpadă s-a nascut din surâsul zânelor. Fetele își 
clăteau chipul cu această apă pentru a deveni la 
fel de frumoase și atrăgătoare ca și zânele.
Lucrările câmpului, țesutul, cusutul, treburile grele 
ale gospodăriei nu sunt permise de Dragobete. În 
schimb, curățenia este permisă, fiind considerată 
aducătoare de spor și prospețime. Nu ai voie nici 
să plângi în ziua de Dragobete. Se spune că la-
crimile care curg în această zi sunt aducătoare de 
necazuri și supărări în lunile care vor urma.
În unele zone ale țării, ajunul zilei de Drago-
bete este asemănător ca simbolistică nopții 
de Bobotează. Fetele tinere, curioase să își afle 
ursitul, își pun busuioc sfințit sub pernă, avand 
credința că Dragobete le va ajuta să găsească 
iubirea adevărată.

Sursa: Wikipedia

ZiUA ÎNDRĂGOSTiŢiLOR: Curiozităţi despre Valentine’s Day, 
din cele mai vechi timpuri până în prezent

Cadouri pentru EA și EL

Prima atestare a zilei de 14 februarie a fost în anul 498, când trei sfinţi au fost numiţi de papa Gelasius i, data celebrării acestora fiind această zi, însă sărbătoarea 
rămâne asociată cu numele Sfântului Valentin din Roma, care a fost trimis la închisoare pentru că oficia în secret căsătorii pentru soldaţii cărora le era interzis acest 
lucru. În timp ce se afla în închisoare, el ar fi vindecat-o pe fiica gardianului său, Asterius. Se pare că, înainte de execuţie, i-ar fi trimis acesteia o scrisoare pe care a 
semnat-o cu “al tău Valentin”, în semn de bun rămas.

Dragobetele sărută fetele

Valentine’s day, Dragobetele sau altfel spus, ziua 
îndrăgostiților este un bun prilej pentru ca cei 
care se iubesc să își facă cadouri și să își arate și 
mai mult dragostea. Iată câteva idei de cadouri 
pentru persoana iubită. 

Pentru EA
1. Flori: - acestea sunt potrivite în orice context. 
Indiferent că sunt: trandafiri, ghiocei, orhidee, 
frezii etc., un buchet zdrăvan de flori face cât mii 
de cuvinte!
2. Bomboane: - în formă de inimioară, cu cara-
mel, vișine sau ciocolată - pot îndulci pe oricine!
3. Jucării de pluș: o floare de pluș dansatoare, 
un ursuleț cu o inimioară, o broscuță roz, doi 
ursuleți care se îmbrățișează, etc.
4. Pernuțe: inimioare de toate culorile, pernuțe în 
formă de animăluțe, pernuțe cu desene animate, 
pernuțe personalizate, etc.
5. Bijuterii: un lănțișor cu o inimioară, o brățară 
sau un inel, ar putea fi un cadou ușor de găsit.
6. Tricouri personalizate: cu poza voastră, cu doi 
îndrăgostiți, cu numele voastre sau cu inimioare 
de diferite culori.
7. Ramă pentru poze - fie că alegi o ramă în formă 
de inimioară sau una digitală, aceasta poate fi un 
cadou de neuitat.
8. Parfum: deși gusturile diferă de la o persoană la

alta, acesta este un cadou potivit de cele mai 
multe ori.
9. Jocuri speciale de ziua îndrăgostiților.
10. Cană – poți să alegi fie una cu inimioare de-
senate pe ea, fie una cu animații nostime.

Pentru EL
1. Tricou personalizat – poți să alegi un im-
primeu cu mesaje sau poze nostime.
2. Cană – cu inimioare sau cu forme ciudate
3. Parfum: poți să îl uimești cu o aromă proaspătă 
cu note îmbietoare, sau unul dulce ce-i va aminti 
în fiecare dimineață de tine.
4. Ramă pentru poze - poți să alegi o ramă cu o 
formă nostimă sau în funcție de buget, o ramă 
digitală.
5. Fular cu echipa favorită

6. Jocuri speciale de ziua indragostitilor
7. Cărți de joc personalizate cu imagini nos-

time sau poze cu voi 
8. Puzzle făcut din poze care să vă trezescă 
amintiri plăcute
9. Ceas de mână – ca să nu întârzie la 
întâlniri!

10. Un cadou trăznit: un pix sau un 
pachet de gumă care să-l curenteze, 

o cutie din care să iasă un clovn, 
etc.

Sursa: idei de Cadouri


