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Modernizarea
şcolilor continuă!

3
Veste bună înainte de începerea anului şcolar 2014-2015 pentru elevii din Ungheni şi Vidrasău.
Conducerea şcolii modernizează opt săli de clasă la Şcoala Gimnazială “Emil Drăgan” şi zugrăveşte
clasele de la şcoala din Vidrasău, cu finanţare din bugetul local al primăriei. Valoarea lucrărilor efectuate se ridică la 120 de mii de lei cu TVA inclus. Totodată, reprezentanţii şcolii anunţă că acoperişul
va fi modernizat, vor fi montate termopane şi va fi izolată termic Şcoala Gimnazială “Emil Drăgan”
în cadrul unui proiect european declarat eligibil cu o valoare de o sută de mii de euro.
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Strada Mureşului, aproape de finalizare

Locuitorii oraşului Ungheni dar şi cei care au tranzitat zona
străzii Mureşului au avut ocazia să vadă ritmul în care s-au
desfăşurat lucrările la acest tronson care are o lungime
de 1,27 kilometri. Echipa Primăriei Ungheni a făcut vizite
repetate pe şantier pentru a verifica respectarea graficului
şi a calităţii lucrărilor. Astfel, lucrările sunt intr-un stadiu
avansat şi mai este puţin până când obiectivul va fi dat în
folosul comunităţii cu noua înfăţişare.

8
Premianţii din Ungheni, în excursie la mare

Elevii claselor V-VIII de la Şcoala Gimnazială “Emil Drăgan”
din Ungheni au avut parte de o surpriză deosebită oferită
de conducerea şcolii în colaborare cu Primăria şi Con
siliul Local. 9 elevi premianţi au fost recompensaţi cu o
excursie la mare. Cei care au muncit în ultimul an şcolar
şi au obţinut locul întâi au plecat luni 25 august, la mare
alături de Ansamblul de dansuri populare “Hora”.

Situaţia lucrărilor
la reţeaua de canalizare
Lucrările la infrastructura din Un
gheni şi satele aparţinătoare au
continuat şi în ultima perioadă, în
paralel cu cele desfăşurate la strada
Mureşului. Reprezentanţii Primă
riei Ungheni au ţinut să sublinieze
faptul că se acordă în continuare o
atenţie sporită lucrărilor la reţeaua
de canalizare. “Lucrările din Un
gheni şi satele aparţinătoare au
continuat şi pe toată perioada ve
rii. Locuitorii trebuie să ştie că se
lucrează în cadrul proiectului de
legare a şcolii la reţeaua de canali
zare, iar lucrările sunt în faza finală.
Deasemenea, staţia de pompare se

află în pregătire pentru montarea
utilajelor. Alte noutăţi sunt cele
legate de studiul de analiză care se
face pentru supratraversarea râului
Niraj pentru conducta de refulare
cu legătura Blocuri Moară. Tot în
această zonă s-a predat şi locul de
montare a staţiei de pompare” a
declarat administratorul public al
oraşului Ungheni, Aurelian Pătran.
Primăria îi asigură pe cetăţeni că
toate lucrările care se desfăşoară în
această perioadă sunt încadrate în
graficul stabilit la începutul anului
2014 şi nu există decalaje de timp
care să ducă la întârzieri.

Lucrările continuă în Ungheni şi satele aparţinătoare
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Adormirea Maicii Domnului, sărbătoarea verii
„După Învierea şi Înălţarea lui Hristos la cer, Maica Domnului a rămas mângâierea şi alinarea întregii Biserici. Ea se află în mijlocul Bisericii, dăruind tuturor ajutorul ei. Sfântul Grigorie Palama menţionează trei slujiri şi lucrări specifice ale Preasfintei noastre Născătoare de Dumnezeu. În primul rând, cunoaştem că mărirea
ei, care s-a împlinit prin Naşterea Fiului şi Cuvântului lui Dumnezeu, era mai presus de „nevoinţa cea mai plină de râvnă şi care se putea lucra în multe chipuri”. Dar
Preasfânta Fecioară, cu toate că dobândise mare har de la Dumnezeu, a dus o viaţă de aspră nevoinţă după Înălţarea lui Hristos la ceruri.

Adormirea Maicii Domnului, sărbătoare creştinească importantă

În al doilea rând, se ruga pentru toată lumea şi se
îngrijea de feluritele nevoi ale acesteia. Menţionează
în acest sens Sfântul Grigorie: „… prin rugăciunile ei
grabnice pentru toată lumea deopotrivă”. În al treilea
rând, Maica Domnului era sprijinul şi mângâierea
Sfinţilor Apostoli care propovăduiau Evanghelia la
toată zidirea. Este foarte însemnat acest aspect al
ajutorului dat de Maica Domnului, la care, în mod
obişnuit, nu se face referire, deoarece este vădit lucru
că isihia şi tăcerea pe care le-a ales Maica Domnu
lui pentru restul vieţii sale în Biserică reprezentau
sprijin pentru „lucrarea” duhovnicească şi pentru
propovăduirea Evangheliei. Şi scrie Sfântul Grigorie:
„prin îndemnurile şi poveţele ei către dumnezeieştii
propovăduitori care mergeau până la marginile lu
mii, Maica Domnului era sprijin şi mângâiere pen
tru toţi, fiind văzută, şi auzită, şi împreună-lucrând
în orice chip la propovăduirea Evangheliei” (Sfântul
Grigorie Palama, Omilia 37, 5).

viaţă”: „… prăznuind astăzi această adormire, mu
tarea ei la viaţă”. Moartea ei este purtătoare-deviaţă „în ceruri şi călăuzitoare către viaţa nemu
ritoare”. Această „mutare la viaţă” este învierea şi
înălţarea cu trupul la cer a Preasfintei Născătoare
de Dumnezeu. Potrivit învăţăturii Sfântului Grigo
rie Palama, dar şi a altor Sfinţi, nu prăznuim doar
ridicarea la cer a sufletului Maicii Domnului, ci şi
a trupului ei. Sfântul Grigorie scrie că Născătoarea
de Dumnezeu s-a mutat la cer în „Împărăţia ce i
se cuvenea” şi a şezut de-a dreapta Împăratului a
toate „în haină aurită şi prea înfrumuseţată” (Ps.
44, 11). „Haina aurită” înseamnă „trupul ei luminat
de lumina dumnezeiască”, iar „prea înfrumuseţată”
arată împodobirea ei „prin toate virtuţile”. Astfel,
cu trupul s-a suit la Cer şi este singura care şi cu
trupul se află la cer alături de Fiul ei. „Singură, ea,
acum cu trupul proslăvit de Dumnezeu se află în
cer împreună cu Fiul ei”.

Adormirea Maicii Domnului

Învăţăturile despre această sărbătoare

Evenimentul Adormirii Preasfintei Născătoare de
Dumnezeu este binecunoscut. Adormirea ei a fost
slăvită şi preamărită, așa cum i-a fost şi viaţa. Pen
tru că, pe cât de slăvită este viaţa pământească a
omului, pe atât va fi şi sfârşitul lui. Sfântul Grigo
rie Palama, la începutul cuvântului lui despre
Adormirea Maicii Domnului spune că mai mult
decât orice iubeşte şi este dator „să binevestească
Bisericii mărirea şi pururea-fecioria Maicii Domnu
lui” (Sfântul Grigorie Palama, Omilia 37, 1), iar apoi
ne cere să luăm aminte la faptul că, dacă moartea
cuvioşilor este cinstită şi pomenirea drepţilor cu
laude se săvârşeşte, mult mai mult trebuie să se
împlinească acest lucru pentru Maica Domnului
care este Sfânta Sfintelor şi prin care vine sfinţirea
Sfinţilor. Sfântul Grigorie Palama, vorbind despre
Adormirea Născătoarei de Dumnezeu, nu doar
că o numeşte „slăvită”, ci arată că este „mutare la

Prohodul Adormirii Maicii Domnului

Sfântul Nicodim Aghioritul a selectat pasaje din
scrierile Sfinţilor Părinţi, atât din învăţătura lor,
cât şi din troparele pe care le-au compus – din
cele ale Sfântului Cosma Melodul, ale Sfântu
lui Andrei Criteanul, ale Sfântului Marcu Euge
nicul –, precum şi alte tropare în care se pune în
lumină învăţătura Bisericii că mutarea la ceruri a
Născătoarei de Dumnezeu înseamnă ridicarea su
fletului la cer, dar şi învierea şi înălţarea trupului ei,
prin urmare, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu
se află deplin cu trupul la cer”. Poate părea pro
vocator acest cuvânt al Sfântului Grigorie Palama
că doar Maica Domnului se află în cer cu trupul
alături de Hristos, dacă ne gândim la faptul că Pro
rocul Ilie a fost răpit cu trupul la cer, fapt cunoscut
din Sfânta Scriptură.”
Înaltpreasfintitul Ierotheos Vlachos
Sursa: www.crestinortodox.ro

Sărbătorile creștine ale lunii septembrie
8 Septembrie - Naşterea Maicii Domnului

Naşterea Maicii Domnului bucurie pentru credincioşi, lumină pen
tru îngeri, rugăciune pentru sfinţi, ajutătoare celor în nevoi nădejde
pentru cei bolnavi, mireasă pentru cer, acoperământ tuturor. Aşa
s-a născut Maica Domnului, Maica Vieţii, Maica Luminii. A venit
pe pământ ca rod al rugăciunii şi al lacrimilor, ca să mângâie pentru
scurtă vreme bătrâneţea părinţilor ei, drepţii Ioachim şi Ana care
se trăgeau din neam arhieresc şi din neam împărătesc Aceştia au
crescut-o şi au iubit-o ca pe lumina ochilor, dar făcuseră legământ
că dacă Dumnezeu Ie va dărui un copil pe acela îl vor dărui înapoi
Creatorului. Era în planul divin ca să se nască pe pământ o fecioară
aleasă care să trăiască în fericire şi-n curăţenie, ca să poată să nască
pe Mul lui Dumnezeu, Cel ce avea să mântuiască întreaga omenire.
După obiceiul evreilor, în a opta zi de la naştere, Ioachim şi Ana au
chemat preoţii şi i-au pus numele fiicei lor, Maria, care se tâlcuieşte
împărăteasă sau Izbăvitoare. Odată cu naşterea Preasfintei Fecioare
Maria, îngerii cerului se coboară la noi ca să ne ridice şi pe noi la
cer şi să ne scoată din robia vicleanului diavol, căci întreg pământul
prin căderea Evei trăia sub blestem, lacrimi şi tânguire. Să avem în
credere în Sfânta Fecioară, s-o chemăm în ajutor în orice împreju

rare a vieţii noastre căci Ea este mijlocitoare către Dumnezeu şi are
putere să ne ajute şi să ne apere în nevoile şi în suferinţele noastre.

14 Septembrie - Înălţarea Sfintei Cruci

Scris este în izvoarele bisericii că după Răstignire, evreii au îngropat
Crucea Domnului împreună cu piroanele şi au astupat toate lo
curile de pe Golgota precum şi mormântul unde fusese pus Mân
tuitorul Iisus Hristos. Acestea au rămas îngropate aproape 300 de
ani până în anul 327 în vremea împăratului Constantin cel Mare.
Împărăteasa Elena mama sa, care era o bună creştină a dorit să se
închine la Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Domnul nostru. Ea a
fost întâmpinată de către patriarhul Macarie al Ierusalimului care a
făcut rugăciuni către Dumnezeu să i se descopere locul unde a fost
răstignit Mântuitorul. După aflarea Crucii o fată de neam mare care
murise de curând a fost atinsă cu cinstita Cruce şi îndată a înviat,
dovedind puterea Sfintei Cruci. Întreg poporul a dat năvală să se
închine Crucii Domnului şi pentru că nu puteau s-o vadă toţi, pa
triarhul Macarie a înălţat-o pe un amvon şi a strigat cu glas mare: “
Doamne miluieşte-ne!” Pe locul unde a fost descoperită Sfânta Cru
ce, împărăteasa Elena a dat poruncă să se ridice o sfântă biserică.

Înălţarea Sfintei Cruci, prăznuită pe 14 septembrie
Din lemnul crucii pe care a fost răstignit Fiul lui Dumnezeu o parte
s-a aşezat la Biserica Sf. Mormânt din Ierusalim, iar alte părţi au
ajuns la bisericile din Roma şt Constantinopol, astfel că se păstrează
până în zilele noastre rămăşiţe sfinte care amintesc în veci de jertfa
Mântuitorului pe Cruce.
Preot Radu Mihai Buijor (infootopeni.ro)

Dorești să faci publice părerile tale?

ANUNȚURI GRATUITE

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

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.

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.

Așteptăm cu interes mesajele dumneavoastră.
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Modernizări la şcolile din Ungheni şi Vidrasău
Veste bună înainte de începerea anului şcolar 2014-2015 pentru elevii din Ungheni şi Vidrasău. Conducerea şcolii modernizează opt săli de clasă la
Şcoala Gimnazială “Emil Drăgan” şi zugrăveşte clasele de la şcoala din Vidrasău, cu finanţare din bugetul local al primăriei. Valoarea lucrărilor efectuate se ridică la 120 de mii de lei cu TVA inclus. Totodată, reprezentanţii şcolii anunţă că acoperişul va fi modernizat, vor fi montate termopane şi va fi
izolată termic Şcoala Gimnazială “Emil Drăgan” în cadrul unui proiect european declarat eligibil cu o valoare de o sută de mii de euro.
Lista de lucrări a Primăriei Ungheni pentru anul
2014 cuprindea noi investiţii la şcolile din oraş
şi satele aparţinătoare. Asta după ce anul tre
cut reprezentanţii administraţiei publice locale
împreună cu cei ai instituţiei de învăţământ au
modernizat două săli de clasă, holurile şi grupu
rile sanitare din cadrul Şcolii Gimnaziale “Emil
Drăgan”. În această vară s-a lucrat intens pentru
ca alte opt săli de clasă de la etajul I şi mansardă
să fie modernizate tocmai pentru a le oferi elevilor
condiţii optime de desfăşurare a activităţii. “Local
nicii din Ungheni şi satele aparţinătoare trebuie
să ştie că eu, ca director al acestei instituţii, dar şi
colectivul şcolii nu am intrat în vacanţă pe perioa
da verii. Dacă anul trecut s-a lucrat intens pentru
a le oferi celor mici două săli de clase moderne
ce se ridică la standarde europene dar şi grupuri
sanitare, anul acesta continuăm cu alte opt săli de
clasă de la etajul I al clădirii dar şi de la mansardă.
Se lucrează la instalaţia electrică a clădirii, la co
borârea tavanului, se pune parchet, sunt gletuiţi şi
zugrăviţi pereţii. Totodată se lucrează cu gletuirea
şi zugrăvirea a holului. La şcoala din Vidrasău am
mers deocamdată pe zugrăvirea sălilor de clasă
însă vom continua și cu alte investiţii pe măsură
ce vom primi bani.”, a declarat directorul Şcolii
Gimnaziale “Emil Drăgan”, prof. Carolina Oltean.

Proiect european
de 100 de mii de euro la scoala

Şantier la Şcoala Gimnazială “Emil Drăgan” din Ungheni

Proiect european de o sută de mii de euro la şcoală
Conducerea şcolii a ţinut să sublinieze şi motivul
pentru care odată cu aceste modernizări nu au fost
montate şi termopane la şcoala din Ungheni. Este
vorba despre un proiect european în valoare de o
sută de mii de euro declarat eligibil. “Am fi dorit
ca odată cu aceste lucrări să montăm şi termo
panele. Însă aşteptăm vizita în teren a celor care se

Lucrările de zugrăvire
la şcoala din Ungheni

ocupă de proiectul european câştigat de noi. Este
vorba despre lucrări la acoperiş, montare de geam
uri termopan şi izolarea termică a şcolii. Dacă am
fi făcut investiţia în termopane din bugetul local al
primăriei riscam să pierdem întregul proiect care
are o valoare importantă pentru şcoala noastră.
Prin urmare, îi asigurăm pe părinţi că odată semnat
contractul de începere a lucrărilor, şcoala va avea

Muncitorii lucrează zi de zi
pentru a moderniza sălile de clasă

parte de mai multe modernizări.”, a mai spus direc
torul Carolina Oltean.

Victor Prodan: “Investiţiile
în şcoli merg mai departe”

Primarul oraşului, Victor Prodan a dat asigurări că
lucrările la şcolile din Ungheni şi satele aparţinătoare
vor continua. Acesta se declară mândru de faptul că

Mansarda clădirii a fost şi ea modernizată

investiţiile în domeniul educaţiei se desfăşoară şi în
acest an chiar dacă în paralel au loc şi lucrări la capi
tolul infrastructură. “Îmi aduc aminte că anul trecut,
în toamnă, la deschiderea anului şcolar, am promis
părinților că în anul 2014 modernizările la şcoli vor
continua. Iată că echipa Primăriei dar şi Consiliul Lo
cal Ungheni s-au ţinut de cuvânt şi avem noi lucrări la
şcolile din Ungheni şi Vidrasău. Educaţia este unul din
domeniile vitale într-un stat democratic. Copiii noştri
sunt importanţi. Ei sunt viitorul acestui oraş şi de aceea
trebuie să îi motivăm pe părinţi să aibă încredere în
educaţia oferită la Ungheni. Iar asta se poate face prin
creşterea calităţii actului educaţional dar şi prin mod
ernizarea şcolilor şi oferirea unui mediul ambiental cât
mai plăcut. Am făcut anul trecut două săli de clasă,
holurile şi grupurile sanitare. Continuăm în acest an
cu alte opt săli de clasă. Şi le promit cetățenilor noștri
că nu ne oprim aici. Primăria Ungheni şi Consiliul Lo
cal vor continua să fie interesate de soarta copiilor şi
de educaţia pe care le-o oferim încă de la cele mai mici
vârste.”, a explicat Victor Prodan, primarul oraşului
Ungheni. Edilul local a ţinut să mulţumească echipei
care s-a ocupat de lucrările din cadrul şcolii dar şi con
silierilor locali implicaţi şi interesaţi de soarta educaţiei.

Mese de tenis pentru Ungheni și satele aparținătoare

Masa este gata pentru doritorii de sport

Primăria orașului Ungheni a dotat fiecare cămin cultural din
localitățile Ungheni, Vidrasău, Șăușa, Morești, Cerghid și Cerghizel
cu câte o masă destinată tenisului de masă. Astfel, administrația
publică locală sprijină și alte sporturi în afară de cel apreciat la scară
largă în oraș, și anume fotbalul. Mesele au fost predate luni, 18 au
gust, responsabililor din cadrul instituțiilor culturale urmând a fi
montate și puse la dispoziția publicului. Căminele culturale în care
vor fi amplasate mesele de tenis vor fi deschise după amiază și seara
iar cei care doresc să învețe acest sport sau chiar să se antreneze în
fiecare zi pot să o facă gratuit. “Am dorit să transmitem un mesaj
și celor care apreciază sporturile de interior sau cele de masă. Cred
că cele șase mese de tenis achiziționate îi vor ajuta pe mulți să își
descopere aptitudini în acest sport și, de ce nu, unii tineri chiar să
meargă mai departe și să facă performanță. Mesele sunt destinate
oricărui locuitor al orașului Ungheni și din satele aparținătoare ast

Una dintre mesele achiziţionate de Primăria Ungheni
fel că fiecare se poate relaxa jucând o partida de tenis de masă, mai
ales în zilele ploioase.”, a declarat primarul orașului Ungheni, Vic
tor Prodan. Investiția a fost realizată din bugetul local al Primăriei
orașului Ungheni și se ridică la 3.900 de lei.
Biroul de presă al Primăriei orașului Ungheni
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Strada Mureşului, aproape de finalizare
Locuitorii oraşului Ungheni dar şi cei care au tranzitat zona străzii Mureşului au avut ocazia să vadă ritmul în care s-au desfăşurat lucrările la acest
tronson care are o lungime de 1,27 kilometri. Echipa Primăriei Ungheni a făcut vizite repetate pe şantier pentru a verifica respectarea graficului şi a
calităţii lucrării. Astfel, lucrările sunt intr-un stadiu avansat şi mai este puţin până când obiectivul va fi dat în folosul comunităţii cu noua înfăţişare.

Primarul Victor Prodan a participat la predarea amplasamentului

S-a lucrat în fiecare zi pentru o stradă modernă

Lucrările au continuat
indiferent de temperatura de afară

Drumul deserveşte oraşul Ungheni şi asigură ac
cesul la proprietăţile locuitorilor, făcând legătura
între drumul naţional DN15(E60) şi drumul co
munal care duce spre localităţile aparţinătoare
a oraşului, Moreşti şi Şăuşa precum şi spre lo
calitatea Sântioana de Mureş - Nazna. Ordinul de
începere a lucrărilor vine după ce consilierii locali
din Ungheni au aprobat în şedinţa ordinară din
luna mai proiectul de hotărâre referitor la asfal
tarea străzii Mureşului. Tronsonul propus pentru
reabilitare are o lungime totală de 1270,00 m.
Lăţimea părţii carosabile este de 6,00 m, iar a plat
formei este de 6,50 m. “A fost o perioadă extrem
de agitată pentru echipa Primăriei Ungheni. Am
mers în repetate rânduri pe şantier, am măsurat,
am discutat cu reprezentanţii firmei şi ne-am
asigurat că vom avea o lucrare de calitate. Este
adevărat că a existat şi un anumit disconfort pen
tru cei care tranzitează această stradă sau locuiesc
în zonă. Însă eu sper că cetăţenii oraşului şi satelor
aparţinătoare au înţeles că realizările frumoase se
fac cu sacrificii. În acelaşi timp, cei din zona blocu
rilor trebuie să ştie că nu i-am uitat. Vom conti
nua să fim aplecaţi asupra problemelor din aceste
zone şi să le rezolvăm cât mai curând. Privesc cu
speranţă spre momentul deschiderii acestei străzi
care va avea o nouă înfăţişare.”, a declarat prima
rul oraşului, Victor Prodan. Acesta a subliniat
importanţa unor astfel de investiţii şi faptul că ele
ar trebui să devină o normalitate. “Modernizarea

5

Opinia de Ungheni | iulie, 2014, numărul 5

Lucrările la canalizarea străzii

S-a lucrat pentru respectarea parametrilor

Turnarea stratului de asfalt

străzii Mureşului este o realizare importantă ce
se datorează Consiliului Local Ungheni, Primăriei
şi în primul rând cetăţenilor pentru că din banii
lor s-a făcut această investiţie. Însă mă aştept ca
pe viitor astfel de lucrări să devină o normalitate
în Ungheni. Oamenii au nevoie de condiţii op
time de trai iar asigurarea infrastructurii este una
dintre aceste condiţii. Prin urmare, Consiliul Lo
cal Ungheni şi Primăria vor urmări în continuare
investiţiile în infrastructură şi în celelalte dome
nii importante pentru locuitorii din Ungheni şi
satele aparţinătoare”, a mai spus edilul.

Datele tehnice ale proiectului

Strada Mureşului, în una din fazele modernizării

OPINIA
DE UNGHENI

Potrivit raportului de specialitate anexat pro
iectului de hotărâre votat în luna mai este specificat
faptul că faptul că strada Mureşului este situată în
intravilanul oraşului Ungheni, având o lungime de
1,27 kilometri şi o lăţime a părţii carosabile de 6 me
tri. Totodată reabilitarea părţii carosabile şi a plat
formei drumului cuprinde următorul sistem rutier:
- 40 cm strat de fundaţie existent din balast şi
pietruire existentă scarificat și reprofilat
- 10 cm strat de bază din macadam cu un trata
ment bituminos simplu
- 6 cm strat de legătură din mixtură asfaltică
AB 16
- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16
- Acostamente, pe partea stângă, cu lăţimea me
die de 75 cm
- Aducerea la cotă a 29 de capace de cămine de
canalizare
- Marcaje longitudinale şi transversale cu vopsea
albă, L-3,9 km
- Accese betonate la toate proprietăţile din zona
străzii
Valoarea totală a investiţiei este, potrivit aceluiaşi
raport de specialitate, de 549.192 de lei cu TVA.
Potrivit expunerii de motive “tronsonul de drum
propus pentru reabilitare se află în prezent într-o
stare continuă de degradare, constituind un pericol
permanent pentru circulaţia vehiculelor şi a pieto
nilor, fiind alcătuit din pământ şi dintr-o pietruire
existentă permeabilă. În timpul secetos se produce
o cantitate mare de praf în zona drumului, astfel
reducându-se vizibilitatea iar în perioadele ploioase
se acumulează apă în gropile existente în partea
carosabilă şi se produce noroi punând în pericol
siguranţa participanţilor la trafic”.

Calitatea lucrărilor, pe primul plan
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Creşterea preţului la gaz, amânată
Direcţia Generală Întreprinderi a Comisiei Europene doreşte ca Guvernul să elimine obligativitatea producătorilor de gaze din România de a livra cu
prioritate gaze din producţia internă către populaţie, iar autorităţile de la Bucureşti nu vor aplica creşterea preţului programată pentru 1 octombrie.
Potrivit calendarului de liberalizare a pieţei gazelor asumat de
Guvern prin acordurile cu FMI şi Comisia Europeană, preţul gazelor
livrate populaţiei urma să crească cu 3% de la 1 octombrie. “Legislaţia
românească actuală prevede obligativitatea ca producătorii de gaze
naturale să livreze cu prioritate gaze produse intern pentru populaţie
şi noi considerăm că acest lucru este perfect legal din punct de
vedere al legislaţiei comunitare. Direcţia Generală Întreprinderi (DG
Enterprise) doreşte să eliminăm această prevedere, dar noi nu vrem”,
a declarat agenţiei MEDIAFAX ministrul delegat pentru Energie,
Răzvan Nicolescu.
O delegaţie guvernamentală condusă de Nicolescu a avut consultări,
la Bruxelles, cu reprezentanţii Direcţiei Generale Energie din CE în
legătură cu aspecte naţionale şi regionale din domeniul gazelor
naturale, potrivit unui comunicat al Departamentului pentru
Energie. Nicolescu a adăugat că, până la ajungerea la un acord cu
DG Enterprise, România nu va mai pune în aplicare calendarul de
dereglementare a preţului gazelor pentru populaţie. “Există însă şi o
divergenţă majoră cu DG Enterprise a CE referitoare la o presupusă
interdicţie privind exportul de gaze naturale din România. Am
cerut implicarea Direcţiei Generale Energie în soluţionarea
acestui diferend, fapt care a fost acceptat. Am informat că până la
soluţionarea acestei situaţii, statul român îşi rezervă dreptul de a
amâna aplicarea calendarului de liberalizare a gazului natural pentru
populaţie. În consecinţă, intenţionăm să nu punem în aplicare
creşterea preţului la gazul domestic, agreată de guvernul Boc cu
CE pentru 1 octombrie anul curent”, a declarat Nicolescu, citat în
comunicatul Departamentului pentru Energie.

Cum arată consumul anual de gaze în România?

România consumă anual circa 12,5 miliarde metri cubi de gaze
naturale şi produce aproximativ 11 miliarde metri cubi. Diferenţa

Creşterea preţului la gaz era programată pentru data de 1 octombrie
este importată din Rusia, prin firme intermediare, la preţuri mai
mari decât cele ale gazelor produse intern. Aproximativ 60% dintre
consumatorii de gaze sunt deja în piaţa liberă, în timp ce 24% sunt

Vine toamna. Care sunt beneficiile strugurilor?

Strugurii au efecte benefice pentru sănătate
Strugurii sunt un adevărat izvor de sănă
tate, întrucat sunt bogaţi în fitonutrienţi,
cum ar fi antioxidanţii polifenolici, vita
minele şi mineralele. Ca atare, este indi
cat să-i includeţi în mod regulat în dietă.
Cercetătorii de la Universitatea Michigan
au descoperit că antioxidanţii polifenolici
din struguri pot preveni sindromul meta
bolic, o afecţiune care predispune la boli de
inimă, accident vascular cerebral şi diabet
de tip2. Sindromul metabolic este denu
mit şi Sindromul X sau ,,Ucigaşul tăcut” şi
este o tulburare a metabolismului definită
prin asocierea dintre scăderea toleranţei la
glucoză, creşterea trigliceridelor plasmatice

, scăderea HDL colesterolului şi hiperten
siunea arterială, această alăturare având la
bază insulino-rezistenţă şi hiperinsulinism
compensator. Detectarea precoce şi ţinerea
sub control sunt importante, pentru că
persoanele afectate au un risc crescut de
a dezvolta boli cardiovasculare. Principalii
afectaţi sunt vârstnicii, personele cu an
tecedente familiare de diabet de tip 2 şi
femeile diagnosticate cu sindromul ovaru
lui polichistic. Chiar dacă ereditatea joacă
un rol important în apariţia sindromului,
un stil de viaţă sedentar şi o alimentaţie
dezechilibrată sunt principalele cauze de
terminante. Simptomele includ: sete, uri

nare excesivă (în special noaptea,) stări de
oboseală, vedere înceţoşată, dureri de cap,
stări de ameţeală, sângerări nazale ,,Potrivit
cercetărilor noastre, inluderea strugurilor
în dietă ajută la prevenirea sindromului
metabolic şi a afecţiunilor asociate aces
tuia,” spune dr. Mitchell Seymour. Medicul
Seymour şi colegii săi au adăugat pudră
de struguri uscaţi în alimentaţia zilnică a
şoarecilor de laborator timp de 90 de zile.
La sfârşitul celor 3 luni, oamenii de ştiinţă
au observat o reducere semnificativă atât a
inflamaţiei ficatului şi abdomenului, cât şi a
ţesutului gras.
Revista Doctorul Zilei

consumatori casnici. Restul de circa 16% sunt consumatori noncasnici care cumpără gaze la preţ reglementat.
Sursa: gandul.info
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Din studenţie

Discutieintredoistudenti:
– Tu din cetraiesti ? inteabaunuldintreei.
– Scriu !raspundecelalalt.
– Cescrii ?
– ... !

(Continuarea anecdotei va rezulta după dezlegarea corectă a integramei.)

Horoscopul lunii septembrie. Descoperă previziunile astrale pentru zodia ta!
Nativa din Balanţă va trăi o nouă experienţă de
dragoste. Află ce ţi-au pregătit astrele pentru
luna septembrie în ceea ce priveşte dragostea,
banii sau sănătatea, în funcţie de zodia ta.
BERBEC (21 Martie–20 Aprilie)
Pentru nativii din zodia Berbec, această lună va fi
una intensă din punct de vedere sentimental. In
diferent de tipul relaţiei pe care o ai, aşteaptă-te
la schimbări majore. Ar fi indicat să îţi faci unele
investigaţii medicale pentru a începe în forţă şcoala
sau munca. Dacă asculţi sfaturile specialiştilor,
atunci vei avea puterea necesară pentru a-ţi pune în
aplicare planurile. Te vei face remarcat în domeniul
profesional şi vei fi lăudată de colegi sau superiori.
TAUR (21 Aprilie-21 Mai)
În această lună aşteaptă-te să primeşti cât meriţi,
nimic în plus şi nimic în minus. Aşa că, în funcţie
de efortul depus, vei primi răsplata pe măsură.
Vei fi mai preocupată de condiţia ta fizică şi ar
fi indicat să optezi şi pentru o alimentaţie mai
sănătoasă. Dacă ai o relaţie serioasă, atunci spiri
tul familist se va accentua. Dacă eşti singură, vei
vrea să încerci tot felul de experienţe noi, atât
sexuale, cât şi activităţi pe care le-ai evitat până
acum.
GEMENI (22 Mai–21 Iunie)
Lucrurile par a merge ca pe roate în acest început
de lună. Dacă ai grijă la limbaj şi nu faci declaraţii
negândite, atunci fii sigură că îţi vei face mulţi ad
miratori. Este posibilsă fie şi câţiva invidioşi în ju
rul tău, aşa că ai grijă cum scapi de ei. În dragoste,
vei fi capabilă să îţi laşi fără suflare partenerul
datorită senzualităţii pe care o emani. În caz că
eşti singură, farmecul tău îl va face pe acel cineva
pe care îl placi să îşi îndrepte privirea către tine.

RAC (22 Iunie–22 Iulie)
Nativa din această zodie va fi preocupată în această
lună mai mult de partea materială decât de cea
spirituală. Din această cauză, partenerul se va pu
tea simţi neglijat atunci când decizi să nu mai ieşiţi
în oraş din cauza banilor. Spre sfârşitul lunii, femeia
Rac angajată într-o relaţie va avea parte de o surpriză
plăcută. Din punct de vedere profesional eşti optimistă
şi tratezi lucrurile cu maximă seriozitate. Ai parte de
oportunităţi pe care ai face bine să nu le ratezi!
LEU (23 Iulie–22 August)
În această lună vei putea să rezolvi problemele
lăsate neterminate înainte de concediu. Este o
perioadă favorabilă achitării tuturor datoriilor,
fapt pentru care în ultima jumătate a lui septem
brie vei putea răsufla uşurată. În dragoste, lucru
rile nu stau deloc rău, mai ales că apetitul tău
sexual se află la cote maxime. Îţi faci partenerul
fericit fără doar şi poate. Trebuie să acorzi o
atenţie deosebită stării de sănătate, iar la orice
mică durere să consulţi un medic specialist.
FECIOARA (23 August–22 Septembrie)
În această lună adori să comunici cu oricine îţi
iese încale. Ai o dorinţă arzătoare de a îţi îmbogăţi
cunoştinţele, dar pentru asta trebuie să ai grijă
cum îţi alegi interlocutorii. În dragoste, ai grijă să
nufii prea naivă şi să nu crezi orice ţi se spune. Dacă
vrei o relaţie de durată, atunci supune-ţi iubitul
sau iubita la teste serioase. Nu îţi pierde vremea cu
începători! Este posibil să fi năpădită de melanco
lie, fapt pentru care trebuie să te înconjori de per
soane vesele care te pot scoate din depresie.
BALANȚA (23 Septembrie–22 Octombrie)
Ai toate şansele să salvezi o relaţie dacă înveţi

să comunici şi să îţi exprimi liber convingerile.
Este posibilsă fie vorba despre persoana iubită,
care este pe punctul de a ceda din cauza atitu
dinii tale. Dacă eşti singur, în această lună vei
avea ocazia să întâlneşti omul mult aşteptat
şi să trăieşti o nouă poveste de dragoste. Pe
plan profesional, totul decurge liniştit şi fără
evenimente ieşite din comun. Se poate pune
problema monotoniei din acest punct de ve
dere, însă, în momentul de faţă este mult mai
indicat să te complaci situaţiei. Ocupă-te mai
mult de forma ta fizică şi apucă-te de alergat
în fiecare seară.
SCORPION (23 Octombrie–21 Noiembrie)
Din punct de vedere sentimental, nativii din zo
dia Scorpion cunosc o perioadă plină de roman
tism. Vei avea parte de multe momente plăcute
alături de persoana iubită, cu ajutorul căreia
reuşeşti să treci peste o decepţie. Trebuie să fii
precaut cu sănătatea ta şi să încerci cât poţi să
împiedici bolile de sezon. La locul de muncă, o
să ai parte de multe oferte, iar una dintre ele îţi
va schimba statutul. Bucură-te de promovare în
compania celor dragi.
SĂGETĂTOR (22 Noiembrie–21 Decembrie)
Fie că vrei, fie că nu, această lună va veni cu un
nou an şcolar, ori cu o nouă etapă la locul de
muncă. Fii pregătită pentru orice dacă vrei să
faci faţă schimbării cu brio. Este posibil să ţi se
facă o mărire de salariu sau să primeşti vreun
cadou substanţial. Viaţa ta sentimentală este
imprevizibilă: poţi să te desparţi, să te împaci,
să te cerţi sau poţi să intri într-o relaţie atipică.
Ai grijă cu nonconformismul şi caută să aduci
stabilitatea în viaţa ta. Ai grijă cu sănătatea şi nu
neglija alimentaţia.

CAPRICORN (22 Decembrie–19 Ianuarie)
În această lună optezi să lucrezi în colectivitate, acest
lucru făcând să ai rezultate mult mai bune obţinute
într-un timp mult maiscurt. Dacă nu reuşeşti să
strângi lângă tine oamenii de care ai nevoie, atunci
încearcă să amâni planurile pe mai târziu. Astrele îţi
favorizează relaţiile, mai ales cea de cuplu, unde se
vor vedea progrese uimitoare.Dacă eşti singură, un
prieten bun din anturajul tău se poate dovedi a fi
mai mult decât atât. Nu spune nu unei invitaţii ro
mantice şi convinge-te dacă merită!
VĂRSĂTOR (20 Ianuarie–18 Februarie)
Luna septembrie te găseşte având o formă fizică
de invidiat, fapt pentru care nu trebuie să pierzi
vremea lenevind în pat. Profită de primele zile
ale toamnei alergând prin parc pe înserate, ori
plimbă-te alături de prietenele tale cu rolele.
Este posibil să apară unele altercaţii între tine şi
partenerul tău din cauza faptului că ai o uşoară
tendinţă de a flirta cu alţi bărbaţi. Chiar dacă nu
conştientizezi acest lucru, iubitul tău va lua ati
tudine. Locul de muncă îţi va oferi tot ceea ce ai
nevoie: bani şi confort.
PEȘTI (19 Februarie–20 Martie)
Începi această lună în forţă maximă, hotărâtă să
cucereşti orice şi pe oricine. Îţi place aventura,
fapt pentru care în această perioadă vei căuta tot
ce este riscant, dar şi interesant. Ai mulţi admira
tori, iar responsabilitatea de a alege unul îţi este
imposibilă. Încearcă să nu faci pe nimeni să sufere
şi găseşte o cale elegantă de a transmite că ai alte
priorităţi în acest moment. La locul de muncă,
eşti depăşită de situaţie şi te simţi din ce în ce mai
aglomerată. Cere ajutorul colegilor pentru a ieşi
din impas.
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Premianţii din Ungheni, în excursie la mare
Elevii claselor V-VIII de la Şcoala Gimnazială “Emil Drăgan” din Ungheni au avut parte de o surpriză deosebită oferită de conducerea şcolii în colaborare cu Primăria şi Consiliul Local. Nouă elevi premianţi au fost recompensaţi cu o excursie la mare. Cei care au muncit în ultimul an şcolar şi au
obţinut locul întâi au plecat luni, 25 august, la mare alături de ansamblul de dansuri populare “Hora”.

O parte dintre membrii Ansamblului Hora

Ansamblul Hora şi premianţii din Ungheni, gata de plecare în excursie
Peste 50 de copii din cadrul Ansamblului “Hora”
din Ungheni s-au adunat în seara zilei de luni, 25
august, în faţa Căminului Cultural, pentru a pleca
la un festival internaţional de dansuri şi muzică
populară ce s-a desfăşurat la mare, în staţiunea
Venus. Printre ei s-au numărat şi cei nouă elevi
premianţi, care au reuşit să fie primii în clasele
lor în anul şcolar 2013-2014. Aceştia au primit
cadou pentru performanţa obţinută, o excursie
la mare din partea Primăriei şi a Consiliului Local.
Şapte dintre cei nouă elevi fac parte din Ansam
blul “Hora” astfel că pentru ei această vacanţă a
implicat şi muncă pentru reprezentarea cu succes
a judeţului Mureş la festival. “Cei mici pleacă la
mare. Consiliul Local Ungheni şi Primăria oraşului,
în urma unor discuţii purtate cu doamna direc
toare a şcolii, au decis să recompenseze copiii
care au luat premiul I în anul şcolar 2013-2014
din clasele V-VIII. Ansamblul “Hora” din Ungheni
pleacă la mare, aşa că am decis că este o oportu
nitate bună pentru aceşti copii să plece împreună.
Şapte din cei nouă copilaşi premianţi fac parte

din Ansamblul “Hora” prin urmare, am gasit de
cuviință să îi trimitem împreună, pentru a face o
economie la costurile de transport. Eu de la bun
început am sprijinit şi voi sprijini necondiţionat
învăţământul şi şcoala noastră gimnazială şi sper
ca anul viitor să le putem oferi mai multe decât
în acest an” a declarat edilul Victor Prodan, care a

fost prezent la plecarea celor mici. Primarul i-a
felicitat pe copii pentru performanţele obţinute,
însă a ţinut să le dea şi câteva sfaturi înainte de
călătorie. Acesta i-a îndemnat pe copii să stea în
grup la mare, să nu se aventureze singuri în apă şi
să fie în siguranţă pe durata săptămânii petrecute
departe de casă.

Primarul Victor Prodan le-a dat şi câteva sfaturi elevilor pentru a fi în siguranţă la mare

Ansamblul, pregătiri de festival

Dinu Ilieș, coregraful Ansamblului “Hora” a ţinut
să precizeze că echipa a plecat pregătită pentru
acest festival. Mai ales că în ultimele luni membrii
ansamblului nu au stat în vacanţă, ci au participat
la diverse festivaluri din ţară. “Pentru mare nu neam pregătit foarte mult pentru că am avut mereu
festivaluri. Am mai fost la mare cu două grupe
de începători în luna iunie. Apoi am fost la mai
multe festivaluri la Bistriţa, Baia Mare și Cluj. Acum
participăm la un festival internaţional, la Venus,
unde participă 80 de ansambluri din România şi
alte 16 ţări” a spus acesta. Şi instructorii de dans din
cadrul ansamblului au plecat încrezători la festival.
“Copiii au fost extrem de bucuroşi că merg la un fes
tival la mare şi la fiecare repetiţie am muncit foarte
mult, deoarece vrem să ne întoarcem cu un premiu
de acolo. Şi anul trecut când am fost în Bulgaria am
luat locul I, iar acum sper să facem o figură bună
acolo. Am muncit foarte mult pentru asta” a spus
Felicia Roiban, instructorul de dans, înainte de plec
are. Excursia copiilor are durata de o săptămână.

Ce schimbări aduce alianţa PNL-PDL în CL Ungheni?
Cea mai proaspătă schimbare de pe
scena politică a României înainte de
alegerile prezidenţiale din această
toamnă este noua alianţă de dreapta,
intitulată Alianţa Creştin Liberală.
Multe majorităţi din consiliile locale
din întreaga ţară s-au schimbat după

ce reprezentanţii Partidului Naţional
Liberal şi cei ai Partidului Democrat
Liberal au decis să meargă împreună
la alegerile prezidenţiale cu susţinerea
candidatului Klaus Iohannis. În urma
apariţiei acestei alianţe, se aşteaptă
modificări și în cadrul Consiliului Lo

Primarul Victor Prodan în Consiliul Local Ungheni

cal Ungheni, în ceea ce priveşte votu
rile date pentru proiectele oraşului.
Primarul de Ungheni, Victor Prodan, a
declarat că aşteaptă ca această modifi
care să schimbe atitudinea consilierilor
PDL. “Sper ca odată cu această alianţă
să se schimbe şi modul de a vota în
cadrul Consiliului Local Ungheni. Îmi
exprim speranţa că şi consilierii PDL
se vor gândi de acum încolo mai mult
la binele cetăţenilor şi vor susţine pro
iectele iniţiate de Executivul local. Dacă
până acum am avut unele probleme în
ceea ce priveşte susţinerea proiectelor
pentru Ungheni şi satele aparţinătoare,
mă aştept ca odată cu această nouă
colaborare politică să putem face
mai multe pentru cetăţenii pe care îi
reprezentăm”, a declarat Prodan.
Victor Prodan este şi primvicepre
şedinte al Alianţei Creştin-Liberale
la nivelul judeţului Mureş alături de
colegii săi de partid, senatorul Akos
Daniel Mora şi deputatul Cristian
Chirteş. “Proiectul Alianţei Creştin
Liberale este unul pentru viitorul
României și cred că acesta poate să

Copreşedinţii ACL alături de candidatul Klaus Iohannis
aducă foarte multe beneficii pentru
noi toţi, pentru cetăţenii români. Mai
ales că cel pe care Alianţa îl susţine,
Klaus Iohannis, a fost în Ungheni şi
este extrem de apreciat de toţi cei
care îl cunosc.” a mai spus Victor
Prodan. Într-o conferinţă de presă
comună organizată în urmă cu două
săptămâni, copreşedinţii ACL Mures,

Ciprian Dobre şi Dorin Florea au
precizat că nu vor dicta de la centru
nicio înţelegere în consiliile locale
din judeţul Mureş. Aceştia au mai
spus că reprezentanţii din teritoriu
au înţeles toată armonizarea dintre
cele două formţiuni politice, care va
duce spre proiecte mai bune pentru
comunităţile locale.
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