
Elevii din Ungheni au pornit 
din nou pe drumul cunoașterii 

Elevii Școlii Gimnaziale “Emil Drăgan” din Ungheni și cei din satele aparținătoare 
au pornit, în luna septembrie, pe un nou drum al cunoașterii. Fiecare dintre 
ei și-a propus rezultate cât mai bune în anul școlar 2015-2016, participarea la 
programele școlare, extrașcolare și o bună relație cu profesorii, învățătorii și 
educatorii.

Primarul orașului Ungheni, 

Victor Prodan: “Lucrările mari necesită 
timp și înțelegere” 
Consiliul Local Ungheni a alocat 1,9 milioane de lei 
pentru asfaltarea și modernizarea străzilor și trotuarelor 
din Zona Blocurilor. Termenul de finalizare a lucrării 
este 31 decembrie 2015. În zona Blocuri-Gară sunt 
prevăzute spre modernizare 6 străzi, aflate în prezent 
într-o stare avansată de degradare. Străzile propuse 
pentru modernizare au o lungime totală de 1.012 m. 
Primarul orașului Ungheni, Victor Prodan face un apel 
la cetățeni de a înțelege importanța acestei investiții și 
timpul necesar finalizării ei. 

Spune STOP incendiilor!   
Din statistica incendiilor a ultimilor 5 ani rezultă că în 
lunile octombrie – martie, cele mai multe evenimente 
se produc din cauza exploatării necorespunzătoare 
a instalaţiilor electrice şi de încălzire. Vă prezentăm 
principalele metode de prevenire a incendiilor, metode 
care duc la salvarea de vieți și bunuri materiale. 
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Publicație lunară de informare, 
opinie și atitudine
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Doamne, iar îmi plec genunchii
În preasfântă casa Ta
Și te rog, ascultă-mi plânsul
Și veghează asupra mea.

Durerea sufletului meu
Ție ți-o spun părinte
Ascultă Doamne plânsul meu
Ajuta-mă Preasfinte.

Mă doare sufletul Iisus
Căci casa Ta, e goală

Și dorm adânc păstorii Tăi
Iar lupii, turma o înconjoară.

Căci prea puține oi, Iisuse
Au mai rămas în turma Ta
Iar caprele și lupii, Doamne
Lovesc mereu, mereu în ea.

Trezește Doamne, Tu păstorii
Care adânc au adormit,
Ca să păzească iarăși turma
Ce în dar, odată au primit.

Veghează Doamne asupra celor
Ce casa Ta azi o cinstesc
Și răsplătește celor care
Azi, turma ta o prigonesc.

Și fă să fie iarăși Doamne
Iubire în sfântă casa Ta
Și ura să dispară Doamne
Și cei ce au venit cu ea.

Amin
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Îndepărtează Doamne ura!
Autor: Maria Pintican



 Mare tragedie. După un oribil 
accident rutier întreaga echipă de 
fotbal a României, care se afla într-
un autocar, ajunge în faţa porţii 
raiului.
– Doamne, zice Sfântul Petru, eu zic 
să-i primim pe toţi.
– Eu cred că glumeşti, i-am auzit 
mereu înjurând.
– Au înjurat, Doamne, dar nu au 
bătut pe nimeni.

 Cineva bate la porţile Raiului. 
Sfântul Petru deschide şi vede un 
jucător de fotbal.
- Tu cine eşti?
- Sunt jucător în naţionala României.
- Şi cum de ai nimerit poarta?   

 Antrenorul Olandei îşi anunţă 
jucătorii că au meci contra Româ-

niei. Nimeni n-are chef. La un 
moment dat, portarul Van der 
Saar zice:
- Băieţi, uite ce zic eu: joc eu singur 
contra României şi voi mergeţi într-
un club, ok?
Toţi sunt de acord. La un moment 
dat aprind televizorul şi ce văd: 1-0 
pentru Olanda, gol Van der Saar în 
minutul 5.
Toţi veseli, sting televizorul şi se pun 
iar pe băute. La capătul celor 90 de 
minute aprind din nou televizorul 
şi ...: România – Olanda 1-1, gol 
Marica, în minutul 90.
Dau fuga toţi la stadion să îl felicite 
şi în vestiar îl găsesc pe Van der Saar, 
disperat, cu capul în mâini.
- Ce s-a întâmplat Van der Saar?
- Băieţi, îmi pare sincer rău, am fost 
eliminat în minutul 6.
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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. 

Cîmpeanu spune că majorările salariale sunt 
de 26,7% pe tot anul 2015, dacă luăm în calcul 
şi majorările în tranşe de câte 5% de până acum. 
Ministrul Educaţiei a mai spus că efortul bugetar va fi 
de 1,7 miliarde de lei pentru cei 304.000 de profesori, 
personal didactic auxiliar şi personal nedidactic 
atât din preuniversitar cât şi din universitar.  ”Am 
convenit ca după ce s-au acordat creşteri salariale 
de 10 la sută pentru personalul didactic şi didactic 
auxiliar, 5 la sută în martie şi 5 la sută în septembrie, 
după ce s-au acordat creşteri de 12 la sută pentru 
personalul nedidactic, în luna august, să se mai 
acorde în acest an, începând cu 1 decembrie, o 
creştere de 15 la sută pentru tot personalul din 
învăţământ - didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. 
Este vorba despre 221.000 de angajaţi personal 
didactic şi auxiliar, la care se adaugă 53.000 de 
angajaţi personal nedidactic din învăţământul 
preuniversitar, la care se adaugă 30.000 de persoane 
din învăţământul universitar, 23.000 de persoane 
personal didactic şi 7.000 de persoane angajate ca 
personal nedidactic. În total, 304.000 de persoane 
vor beneficia de aceste creşteri salariale de 15 la sută, 
peste majorările deja acordate, de 10, respectiv 12 
la sută în 2015”, a spus ministrul Educaţiei. 
Din partea Guvernului, la discuţii participă Victor 

Ponta, Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei, şi 
Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice.  
Simion Hăncescu, preşedintele FSLI, a exemplificat 
la conferinţa de presă că practic, o mărire de 15% 

va însemna că salariul unui profesor debutant, care 
este în prezent de 1.380 brut, va ajunge la 1.580 
lei de la 1 decembrie. De asemenea, 3.500 lei ar fi 
brutul unui profesor de gradul I cu 40 de ani de 

experienţă. Însă, profesorii debutanţi nu privesc 
cu multă speranţă această mărire de salariu. “La 
cei 900 de lei pe care îi câştig, o mărire de 15% este 
praf în ochi. Măririle acestea se referă la suma brută 
nu la suma netă, pe care o luăm noi în mână. Ca 
un tânăr bine pregătit să fie atras de meseria asta 
i-ar trebui un salaiu minim de 2.000 de lei. Sincer, 
la McDonald’s un intern câştigă mai mult decât un 
profesor debutant”, a spus profesorul George Trifan, 
care predă informatică la unul dintre cele mai bune 
licee din ţară, Colegiul Naţional “Tudor Vianu”. 

Salariile profesorilor români, 
cele mai mici din Europa 
Salariile cadrelor didactice din România sunt cu 
50% mai mici faţă de valoarea PIB-ului per capita, 
ceea ce plasează ţara noastră la coada clasamentului 
european în ceea ce priveşte salariile profesorilor, 
alături de Slovacia, Lituania şi Letonia, potrivit 
unui raport al Comisiei Europene. La polul celălalt 
sunt ţări dezvoltate precum Germania, Spania 
sau Portugalia unde valoarea salariului minim din 
învăţământ este de 140-150% din PIB per capita. 

Sursa: www.adevarul.ro

noi negocieri la Guvern pentru mărirea salariilor profesorilor. 
Cîmpeanu: Salariile vor creşte cu 15% de la 1 decembrie

Bancuri cu și despre...
naționala de Fotbal a României 

România s-a calificat la Euro 2016, după 
victoria din Feroe, scor 3-0. Greul însă 
abia începe pentru “tricolori”. Rezultatele 
slabe din partea a doua a acestor 
preliminarii ne vor costa scump. Pentru 
tragerea la sorţi a grupelor nu se va lua 
în calcul clasamentul FIFA, ci unul UEFA, 
bazat pe rezultatele obţinute în ultimele 
trei campanii de calificare.

SiSTEM nOU
Euro 2016 va fi primul cu 24 de echipe, 
care vor fi împărţite în prima rundă în 6 
grupe de 4 echipe. Vor merge în optimi 
primele două clasate, dar şi cele mai 
bune patru echipe de pe locul 3. Din 

cauza coeficientului slab, “tricolorii” au 
şanse mici să evite urna a treia la tragerea 
la sorţi care va avea loc la Paris, pe 12 
decembrie.

GRUPA hORROR
Germania
Belgia
România
Ţara Galilor

GRUPA ABORDABiLĂ
Portugalia
Ucraina
România
Albania

nE PLACE În FRAnŢA
Din patru turnee finale găzduite de 
francezi, “tricolorii” au participat la 
3. La Mondialul din 1938 ne-am oprit 
în optimi, fiind eliminaţi după 3-3 în 
faţa Cubei şi 1-2 la rejucare. La Euro 
1984 am terminat pe ultimul loc într-o 
grupă cu Portugalia, Spania şi RFG. În 
1998 ne-am oprit din nou în optimi, 
după ce am cîştigat o grupă cu Anglia, 
Columbia şi Tunisia, dar am fost opriţi 
de Croaţia.

Sursa: www.gsp.ro

Ce urmează după calificarea la Euro 2016? 
Când are loc tragerea la sorţi 
şi cum ar putea arăta grupa României

Salariile profesorilor vor fi mărite cu 15% din 1 decembrie, dar profesorii vor primi majorarea abia din luna ianuarie, a declarat 
Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, după negocierile cu reprezentanţii sindicatelor.

Salarii mai mari pentru profesori, de la 1 decembrie

naționala României, calificată la Euro 2016
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Stimați cetățeni ai orașului Ungheni și ai satelor 
aparținătoare,
După cum știți, în acest an Consiliul Local a alocat 
1,9 milioane de lei pentru asfaltarea și modernizarea 
străzilor și trotuarelor din Zona Blocurilor. Termenul 
de finalizare a lucrării este 31 decembrie 2015. 
Proiectul tehnic al acestei lucrări a respectat în detaliu 
prevederile Legii nr. 10/1995, denumită “Legea privind 
calitatea în construcţii”. În zona Blocuri-Gară sunt 
prevăzute spre modernizare 6 străzi, aflate în prezent 
într-o stare avansată de degradare. Străzile propuse 
pentru modernizare au o lungime totală de 1.012 
m. Lăţimea părţii carosabile este de 5,50 m, iar a 
platformei de 6,50 m şi variabilă în unele zone. Cele 6 
străzi nu erau prevăzute cu şanţuri pentru colectarea 
apelor pluviale, motiv pentru care lucrările au început 
cu realizarea reţelei de canalizare pluvială. În acest 
moment încă se mai lucrează la canalizarea pluvială, 

iar în paralel echipa constructoare pregătește prima 
stradă pentru turnarea stratului de asfalt. Odată cu 
lucrările la partea de canalizare pluvială au apărut 
diverse probleme de ordin tehnic, iar acestea au dus la 
prelungirea timpului de execuție. Totodată, condițiile 
meteo din ultimele săptămâni au dat bătăi de cap 
firmei constructoare. 
Pe lângă partea de asfaltare şi reţeaua de canalizare 
pluvială, proiectul cuprinde realizarea unui număr 
considerabil de parcări şi realizarea de trotuare 
pietonale. Vreau să îmi cer scuze celor care locuiesc în 
zona Blocurilor pentru disconfortul creat de lucrările 
de modernizare. 
Mulți dintre cetățeni sunt nemulțumiți de modul în care 
decurg lucrările și de faptul că odată cu ploile din ultimele 
zile deplasarea în zona locuințelor a devenit mult mai 
grea. Este adevărat, însă lucrările mari necesită atât 
timp cât și înțelegere din partea celor care vor beneficia 

ani la rând de investițiile pe care echipa Primăriei 
Ungheni le va finaliza până la data de 31 decembrie 
2015. Fac un apel la înțelegerea dumneavoastră și vă 
dau asigurări că Primăria Ungheni va supraveghea 
atât terminarea lucrărilor în termenul impus cât, și 
respectarea coeficientului de calitate.

Date tehnice 
Potrivit proiectului tehnic al lucrării din zona 
Blocurilor din Ungheni, circulația în oraș se 
desfășoară pe o rețea de drumuri județene 
comunale, străzi și ulițe . Străzile propuse pentru 
reabilitare se află în prezent într-o stare continuă 
de degradare, constituind un pericol permanent 
pentru circulația vehiculelor, având sistemul rutier 
realizat dintr-o pietruire existentă permeabilă pe 

strada 1 și o dală betonată, cu strat de uzură parțial 
din BA16, pe celelalte 5 străzi. Scurgerea apelor de 
pe amplasamentul străzilor se realizează, pe ambele 
părți, către sistemul de canalizare pluvială.. Din cauza 
lucrărilor la canalizarea menajeră și a pietruirilor 
realizate recent, apa stagnează pe platforma străzilor 
înfiltrându-se în corpul străzilor, acesta devenind 
greu practicabil. Majoritatea acceselor la proprietăți 
nu sunt realizate în conformitate cu normativele 
în vigoare.
În timpul secetos o cantitate mare de praf se produce 
în zona străzilor, astfel se reduce vizibilitatea și 
produce poluarea aerului, iar în perioadele ploioase 
noroiul și apa care se acumulează în gropi pun în 
pericol siguranța participanților la trafic. Străzile 
propuse pentru modernizare a o lungime totală 
de 1.012,10m și sunt împărțite după cum urmeaza: 
- strada (ax) 1 - lungime totală de 159,25m 
- strada (ax) 2 - lungime totală de 406,29m 
- strada (ax) 3 - lungime totală de 66,92m 
- strada (ax) 4 - lungime totală de 73,55m 
- strada (ax) 5 - lungime totală de 113,93m
- strada (ax) 6 - lungime totală de 192,16m
Lățimea părţii carosabile este de 5,50m, iar a 
platformei este de 6,50 m și variabilă în unele zone. 
Din punct de vedere funcţional străzile studiate 
sunt de interes local. Datorită stării tehnice actuale, 
accesul autovehiculelor se desfășoară greu pe aceste 
străzi. Execuția lucrărilor de modernizare va asigura 
circulația în condiții de siguranță și confort sporit 
pentru vehicule. 

Primarul orașului Ungheni, 
Victor Prodan: “Lucrările mari necesită timp și înțelegere”

Potrivit lui Dobre, depunerea dosarului 
este doar încheierea unei etape 
preliminare, iar municipiul Târgu Mureș, 
susținut de orașele Sighișoara și Sovata, 
și-a pregătit candidatura în mai puțin 
de 70 de zile. ‘În mai puțin de 70 de 
zile în care am redactat proiectul, el a 
ieșit din tipar și astăzi o să-l trimitem la 
Ministerul Culturii, mâine, 10 octombrie, 
fiind ultima zi de depunere a proiectelor. 
A fost cel mai provocator proiect în care 
echipele noastre, a Primăriei Târgu Mureș, 
a CJ Mureș au lucrat până acum. Pe de altă 
parte, a fost un exercițiu de comunicare 
între echipe, un exercițiu de comunicare 
și de împletire a tuturor comunităților. 
A fost poate, pentru prima dată când, 
de la egal la egal, cele două majorități 
ale Târgu Mureșului și ale județului 
Mureș, românii și maghiarii, au lucrat 
împreună pentru ca Târgu Mureșul să 
fie Capitală Europeană a Culturii’, a spus 
Ciprian Dobre. El a precizat că sloganul 
general al proiectului este ‘Târgu Mureș, 
the learning hub’.

‘Cam în această direcție va merge 
proiectul nostru, cam asta vom încerca 
să susținem între 7 și 10 decembrie anul 
acesta, în fața Comisiei Europene. Evident 
că cel puțin până în 10 decembrie, după 
ce vom fi susținut proiectul nostru în 

cadrul Comisiei, care va fi formată 
din 12 persoane, dintre care două din 
România, 10 din celelalte țări europene, 
până atunci evident acest proiect încă 
nu va fi făcut public pentru că o bună 
pondere din rezultat noi considerăm că 
va fi, de fapt, chiar modul de prezentare 
al proiectului. Cu alte cuvinte: un proiect 
poate să fie foarte bun și prezentat mai 
puțin bine și invers. Și atunci, evident, 
cred că nici celelalte 14 contracandidate 
nu-și vor face publice proiectele. Îl 
vom face public după ce trecem de 
etapa preliminară din 10 decembrie. 
Am toată convingerea că vom ajunge 
pe o listă scurtă, de 3 sau 4 orașe’, a 
subliniat președintele CJ Mureș. Primarul 
municipiului Târgu Mureș, Dorin Florea, 
a declarat că așteaptă ca ‘toate energiile 
orașului’ să se concentreze ‘la maximum 
pe acest proiect uriaș’. ‘Aștept ca toate 
energiile orașului, mă refer chiar la 
politicieni aici, pentru că din partea 
oamenilor de cultură nu avem nici un 
fel de reținere, din contră, dar și oamenii 
politici să fie concentrați la maximum pe 
acest proiect uriaș. Românii și maghiarii 
împreună reprezintă mult mai mult 
decât reprezintă un singur oraș, ceea ce 
vrem să transmitem, cu ce bagaj venim 
în fața Europei, încât chiar să fie o locație 
de care să-ți convină să se vorbească. 

Nu-ți convine să se vorbească doar la 
trecut, ci îți convine să se vorbească la 
viitor, într-un proiect european itinerant, 
în care România, prin Târgu Mureș, să 
fie prezentă’, a spus Florea.

Consilierul județean Andreea Csep 
a precizat că bugetul operațional al 
proiectului, în care intră cheltuieli 
pentru programe, promovare și 
administrative, este de 32,5 milioane 
de euro. ‘Aceste surse de finanțare 
au mai multe componente și provin 
din mai multe locuri: 12 milioane de 
la Primăria Târgu Mureș, 6 milioane 
de la CJ Mureș, 10 milioane de la 

Guvernul României, 2 milioane avem 
proiectele cu finanțare europeană 
și presupunem că din sponsorizări 
putem aloca un buget 1,5 milioane 
de euro. Conceptul general este ‘The 
Learning Hub’. Aici avem formate niște 
ateliere pe care trebuie să le strângem 
într-un loc. Orașul va deveni locul în 
care oameni ai locului sau cetățeni 
ai Europei vor învăța experimentând 
diversitate; vor participa la ateliere de 
manufacturi, vor învăța meșteșuguri 
tradiționale, vor face experimente 
antropologice contemporane și vor 
învăța să facă voluntariat la SMURD. 
Intenționăm să facem două centre 

mari: Centrul de Artă Performativă 
și Centrul Digital Transilvania… Aici 
își vor dezvolta abilitățile, alături de 
cei mai buni specialiști în muzică, IT, 
fotografie, robotică, terapie, comunicare 
sau multimedia toți cei care sunt foarte 
interesați să învețe ceva’, a afirmat 
Andreea Csep. Conform Apelului 
Uniunii Europene, termenul limită 
de depunere a documentației pentru 
acțiunea Capitală Europeană a Culturii 
2021 este 10 octombrie 2015.

Sursa: AGERPRES 
autor: Dorina Matiș, 

editor: Mihai Simionescu

Termenul de finalizare a lucrărilor este 31 decembrie 2015

Primarul orașului Ungheni, Victor Prodan

Târgu Mureșul a intrat în competiția pentru titlul 
de Capitală Europeană a Culturii. Dosarul de candidatură a fost depus. 
Asociația ‘Târgu Mureș 2021’ a finalizat întocmirea dosarului 
de candidatură a municipiului Târgu Mureș pentru titlul de 
Capitală Europeană a Culturii 2021 și l-a expediat pentru a 
fi înregistrat, a anunțat, într-o conferință de presă, Ciprian 
Dobre, președintele Consiliului Județean Mureș.

Toate instituțiile locale și județene susțin proiectul Târgu Mureș 2021



La invitația adresată grădinițelor din județul Mureș 
de către comisarul Gabriela Pîncă, coordonator 
Compartiment Analiza și Prevenirea Criminalității 
din cadrul IPJ Mureș, cu ocazia derulării campaniei 
“Săptămâna prevenirii criminalității”, în perioada 
28.09-02.10.2015, copiii din grupa mijlocie de la 
Grădinița cu Program Prelungit precum și cei de 
la Grădinița cu Program Normal din Ungheni au 
confecționat inimioare-simbol și fețe zâmbitoare, pe 
care mai apoi le-au dăruit angajaților din instituțiile 
publice: Primăria Ungheni, Dispensar, Farmacie, 
precum și profesorilor Școlii Gimnaziale “Emil 
Drăgan” din Ungheni. De îndrumarea copiilor s-au 
ocupat, cu mult suflet, doamnele educatoare Duran 
Ancuța, Giurgea Gabriela, Teglaș Lăcrămioara, Ilyes 
Eniko și Orban Diana. Prin activitatea lor, copiii au 
transmis un mesaj adulților, reamintindu-le că cei 
mici au nevoie de dragoste, siguranță și protecție. 
Au fost atent supravegheați pe tot parcursul acțiunii 

și de către agent șef principal Șușca Alexandru, 
compartimentul Proximitate din cadrul Poliției 
orașului Ungheni. 
Implicarea minorilor în sfera criminalităţii este un 
lucru deosebit de grav, fie că vorbim de postura 
de autor, fie că vorbim de cea de victimă. Asupra 
victimizării minorilor trebuie să ne oprim în mod 
special, cu atât mai mult cu cât de acest lucru sunt 
responsabili, în general, cei apropiaţi, care ar trebui 
să îi protejeze, dar şi pentru că noi, toţi, avem un rol 
important în apărarea copiilor. De câte ori nu auzi, 
în general la ştiri, de copii agresaţi de părinţi, de copii 
abuzaţi, neglijaţi, de copii care au suferit traume 
sau chiar şi-au pierdut viaţa pentru că adulţii nu au 
avut grijă de ei, deseori nefiind atenţi la semnalele 
de alarmă, la strigătele lor de ajutor, deseori tacite? 
Când vorbim despre victimizarea minorilor, ne 
putem referi la mai multe aspecte: la dispariţii, la 
violenţa în familie, la abuzurile sexuale şi lista poate 

continua. Evoluţia lumii moderne aduce tot mai 
multe tentaţii şi pericole pentru copiii noştri. Cea 
mai gravă greşeală pe care noi, adulţii responsabili de 
creşterea şi educarea copiilor, o putem comite este 
să ne prefacem că aceste probleme nu există ori că 
ele „nu ni s-ar putea întâmpla nouă niciodată”, sunt 

doar ştiri la TV ori doar poveşti auzite de la alţii.
DISPARIŢIILE DE COPII SUNT O REALITATE a zilelor 
noastre (www.copiidisparuti.ro ). O mare parte a 
acestora sunt plecări voluntare de acasă sau din 
instituţiile de ocrotire. Ce îi determină pe copii să 
fugă de acasă?
• situaţiile de care vrea să scape (situaţiile tensionate 
de acasă, abuzurile fizice şi emoţionale frecvente din 
partea unuia sau a ambilor părinţi, care îl determină 
să fugă atunci când tensiunea depăşeşte pragul de 
suportabilitate, sărăcia etc.) 
• situaţiile în care vrea să ajungă (situaţiile in care, 
mai ales fetele - de regula după vârsta de 14 ani si 
mai ales din mediul rural - pleacă de acasă pentru 
a locui în concubinaj cu prietenii lor, din dorinţa de 
independenţă, de a câştiga bani etc.)
CELE MAI FRECVENTE PROBLEME RIDICATE 
DE COPII sunt singurătatea, certurile în familie, 
probleme sentimentale, lipsa de comunicare.
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Din statistica incendiilor a ultimilor 5 ani rezultă că în 
lunile octombrie – martie, cele mai multe evenimente 
se produc datorită exploatării necorespunzătoare a 
instalaţiilor electrice şi de încălzire. 

Recomandăm următoarele măsuri 
de prevenire la instalaţiile electrice:
- proiectarea, execuţia şi montarea oricăror 
elemente componente ale instalaţiei electrice 
trebuie efectuate de personal autorizat, în 
conformitate cu normativele în vigoare; orice 
improvizaţie sau execuţia lucrărilor de montare, 
întreţinere şi reparaţii de către personal neautorizat 
trebuie exclusă cu desăvârşire; 
-remedierea imediată a oricărei defecţiuni 
constatate; aparatele şi echipamentele electrice cu 
defecţiuni trebuie deconectate imediat de la reţea; 
- respectarea strictă a condiţiilor tehnice speciale la 
echipamentele destinate să funcţioneze în mediu 
cu pericol de explozie;
- asigurarea corectitudinii alegerii şi a selectivităţii 
elementelor de protecţie; evitarea siguranţelor 
supradimensionate, necalibrate, improvizate, etc.;
- verificarea permanentă a contactelor, 
întrerupătoarelor, prizelor, dozelor; înlăturarea 
celor defecte sau incomplete; 
- evitarea supraîncălzirii instalaţiilor electrice 
(motoare, circuit prize, etc.) prin conectarea de 
consumatori peste puterea proiectată; 
- verificarea periodică a lagărelor motoarelor 
electrice, a temperaturii carcasei, evitarea gripării; 
-  interzicerea folosirii conductelor de gaz drept 
legătură cu pământul;
- interzicerea montării cablurilor, tablourilor 
electrice direct pe elemente de construcţie din 
materiale combustibile; 
- prevederea de carcase de protecţie (etanşate 
corespunzător şi menţinute închise) pentru 
tablourile de distribuţie, relee, contactoare; 

- interzicerea agăţării nesupravegheate a 
aparatajului electric în condiţiile impuse tehnologic;
- circuitele de iluminat să fie separate de cele de 
prize şi forţă;- pentru locuinţe, un circuit de iluminat 
de 220 V să nu alimenteze mai mult de 12 lămpi, 
însumând o putere maximă de 1000 W; 
- un circuit de priză la tensiunea de utilizare de 220 
V să nu alimenteze mai mult de 8 prize; 
- legarea conductoarelor între ele să fie făcută 
numai în doze, dimensiuni corespunzătoare 
tuburilor respective şi prevăzute cu capace; 
- legarea conductoarelor de cupru şi aluminiu să 
fie făcută conform normelor (cupru cu cupru prin 
lipire şi prin cleme, iar cupru cu aluminiu prin 
cleme speciale); 
- pe coşurile de fum, lângă elementele de calorifer 
sau în imediata apropiere a ţevilor de gaze sau apă, 
nu este admis să fie montate tuburi şi doze;
- în băi, spălătorii sau în apropierea chiuvetelor să 
nu fie montate prize;
- pe tot traseul circuitelor de iluminat, tuburile 
de protecţie să nu prezinte deteriorări, striviri sau 
întreruperi;
- circuitele electrice, pe cât posibil, să nu fie montate 
prin poduri; 
- întreruperea şi restabilirea circuitului electric să 
fie făcute numai prin intermediul întrerupătoarelor, 
neadmiţându-se contactul prin capetele de 
conductoare(improvizate); 

-corpurile de iluminat să nu fie suspendate de 
conductoarele care le alimentează.

Recomandăm următoarele măsuri 
de prevenire la mijloacele de încălzire: 
- alegerea corespunzătoare a sistemului de încălzire 
(central, local) şi a agentului termic (abur, apă 
caldă, aer cald, ulei, etc.), în funcţie de pericolul de 
incendiu şi explozie în spaţiile încălzite; 
- interzicerea utilizării unor instalaţii, aparate, 
maşini, sobe şi a altor mijloace de încălzire sau de 
gătit nestandardizate, neomologate, improvizate, 
defecte sau nesupravegheate;
 - produsele, materialele şi substanţele combustibile 
se amplasează la distanţă de siguranţă faţă de 
sursele de căldură ori se protejează astfel încât să 
nu fie posibilă aprinderea lor;
 - se interzice folosirea sobelor şi a altor mijloace de 
încălzire defecte, supraalimentate cu combustibil 
sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului 
utilizându-se lichide inflamabile; 
- coşurile de fum trebuie executate conform SR EN 
15287/1, 2 Coşuri de fum. Proiectare, instalare şi 
punere în funcţiune;
- este obligatorie verificarea, repararea, izolarea 
termică şi curăţarea periodică a coşurilor de 
evacuare a fumului;
- este interzisă exploatarea sistemelor, instalaţiilor, 

dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, maşinilor 
şi utilajelor termice cu defecţiuni, improvizaţii sau 
fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele 
sau substanţele combustibile din spaţiul în care 
sunt utilizate; 
- montarea, amplasarea, verificarea şi funcţionarea 
sobelor şi coşurilor se vor efectua numai conform 
instrucţiunilor producătorului şi reglementărilor 
în vigoare;
- se va avea în vedere şi curăţirea instalaţiilor de 
încălzire periodic de deşeuri, scame, praf, ş.a.;
- utilizarea numai a aparatelor electrocasnice şi de 
încălzit certificate şi verificate;
- supravegherea permanentă a operaţiunilor 
tehnologice cu materiale în stare de incandescenţă; 
- interzicerea utilizării lămpilor cu incandescenţă 
neprotejate în zone cu pericol de explozie;
- dimensionarea corectă a cablurilor şi con duc-
toarelor electrice;
- depozitarea în gropi speciale a cenuşii, jăratecului, 
iar pe vreme de vânt, stingerea cu apă. 
Stimaţi cetățeni, este de reținut un lucru foarte 
important:
“Este mult mai ușor să previi un incendiu, decât 
să-l stingi”

Sef SVSU Ungheni
insp. Porime Sorin

Măsuri de apărare împotriva incendiilor specifice sezonului rece

Săptămâna prevenirii criminalității 
a fost un succes la Ungheni 

Spune STOP incendiilor de locuințe
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Elevii din Ungheni au pornit 
din nou pe drumul cunoașterii 
Elevii Școlii Gimnaziale “Emil Drăgan” din Ungheni și cei din satele 
aparținătoare au pornit, în luna septembrie, pe un nou drum al 
cunoașterii. Fiecare dintre ei și-a propus rezultate cât mai bune în anul 
școlar 2015-2016, participarea la programele școlare, extrașcolare și 
o bună relație cu profesorii, învățătorii și educatorii. La festivitatea 
începutului de an, pe lângă părinți, elevii au primit încurajări de la 
autoritățile locale. Primarul orașului Ungheni, Victor Prodan, le-a 
transmis încurajări copiilor. “Dragi elevi, stimați părinți și stimat 
corp profesoral al Școlii Gimnaziale “Emil Drăgan” din Ungheni, vă 
mulțumesc pentru invitația de a participa la festivitatea de deschidere 
a anului școlar 2015-2016. Faptul că suntem prezenți la acest eveniment 
demonstrează că acordăm o deosebită atenție educației și înțelegem 
rolul ei în societate. Administrația locală a investit și va investi în 
învățământul din Ungheni pentru că dorește să ofere elevilor condiții 
confortabile pentru desfășurarea orelor de curs, dar și să stimuleze elevii 
să obțină rezultate bune prin acordarea burselor de merit și a unei 
tabere pe litoralul românesc. Un cuvânt special de bun venit doresc să 
adresez copiilor care pășesc în clasa pregătitoare și în clasa I. Adresez 
urări de succes tuturor elevilor școlii noastre, în special celor de clasa a 
VIII-a, care vor avea un an puțin mai greu, la finalul căruia au de dat un 
examen. În încheierea cuvântului meu vă urez tuturor, elevi și profesori, 
un an școlar cu rezultate cât mai bune și mult succes” a declarat edilul 
de Ungheni în discursul de la festivitate.  
Elevilor li s-a vorbit și despre siguranța din școală. Aceștia au primit 
sfaturi și au fost îndemnați la bună înțelegere de către comisarul-șef de 
Poliție Cornel Ilie Vultur, șeful Poliției Orașului Ungheni. “Siguranța în 
școli constituie o prioritate pentru Poliția Română. Prevenirea delincvenței 
juvenile și a victimizării minorilor reprezintă un capitol semnificativ 
în activitatea pe care o desfășurăm, pentru ca în zona unităților de 
învățământ să nu se comită violențe sau alte fapte ilegale. La început 
de an școlar, vă asigurăm de sprijinul necondiționat al Poliției orașului 
Ungheni, de experiența pe care o avem, astfel încât împreună cu 
dumneavoastră, părinți și profesori, să dezvoltăm un mediu sigur 
pentru educație. Dragi elevi, vrem să știți că suntem alături de voi și 
că împreună putem găsi soluții la problemele cu care vă confruntați. 
Nu ezitați să ne cereți sprijinul atunci când este nevoie! Mult succes în 
noul an școlar tuturor!” a declarat acesta cu ocazia deschiderii anului 
școlar 2015-2016. 

Cum arată anul școlar 2015-2016 
Ministerul Educaţiei a modificat structura anului şcolar 2015 – 2016 
pe 10 septembrie, cu 4 zile înainte de începerea şcolii.
Modificările importante:
- Vacanţa de iarnă creşte cu o săptămână, până pe 10 ianuarie (în loc 
de 3 ianuarie), ajungând la 3 săptămâni în loc de două;
- Semestrul II începe cu o săptămână mai târziu, pe 15 februarie 2016 
şi se încheie cu o săptămână mai târziu, pe 24 iunie 2016.
Noua structură aprobată de Ministerul Educaţiei prevede că anul 
şcolar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 175 de 
zile lucrătoare (cu 2 zile mai puţin decât anul trecut). Semestrul I 
are 18 săptămâni de cursuri, iar semestrul al II-lea are 17 şi jumătate.

Semestrul i
Cursuri: luni, 14 septembrie 2015 - vineri, 18 decembrie 2015
Vacanţă pentru copiii de la grădiniţă şi din clasele pregătitoare - a 
IV-a: 31 octombrie - 8 noiembrie 2015
Vacanţă de iarnă: sâmbătă, 19 decembrie 2015 - duminică, 10 ianuarie 
2016 (faţă de 3 ianuarie 2016, varianta iniţială)

Cursuri: luni, 11 ianuarie 2016 - vineri, 5 februarie 2016 (faţă de 4 
ianuarie 2016 - vineri, 29 ianuarie 2016)
Vacanţă intersemestrială: sâmbătă, 6 februarie 2016 - duminică, 
14 februarie 2016 (faţă de sâmbătă, 30 ianuarie 2016 - duminică, 7 
februarie 2016, varianta iniţială)

Semestrul al ii-lea
Cursuri: luni, 15 februarie 2016 - vineri, 22 aprilie 2016 (faţă de: luni, 
8 februarie 2016 - vineri, 22 aprilie 2016)
Vacanţa de primăvară: sâmbătă, 23 aprilie 2016 - marţi, 3 mai 2016
Cursuri: miercuri, 4 mai 2016 - vineri, 24 iunie 2016 (faţă de miercuri, 
4 mai 2016 - vineri, 17 iunie 2016)
Vacanţa de vară: sâmbătă, 25 iunie 2016 - duminică, 11 septembrie 
2016 (faţă de sâmbătă, 18 iunie 2016 - duminică, 4 septembrie 2016)

Şcoala Altfel
Pentru prima dată, la clasele de învăţământ preşcolar şi primar, 
Şcoala Altfel poate fi organizată într-o altă perioadă din semestrul II, 
dar nu mai târziu de 27 mai 2016. Decizia va fi luată în consiliul de 
administraţie al şcolii, cu consultarea cadrelor didactice, a părinţilor 
şi elevilor. Săptămâna Şcoala Altfel rămâne în săptămâna 18-22 aprilie 
2016 pentru învăţământul gimnazial şi liceal.

Excepţie de la această structură 
fac clasele a Viii-a şi a Xii-a:
- la clasele a XII-a, durata cursurilor este de 33 de săptămâni, iar 4 
săptămâni sunt dedicate desfăşurării bacalaureatului; aceste clase 
termină liceul pe 3 iunie 2016 (faţă de 27 mai, varianta iniţială).
- la clasele a VIII-a, durata cursurilor este de 35 de săptămâni, iar 
o săptămână este dedicată desfăşurării evaluării naţionale; elevii 
de clasa a VIII-a termină şcoala pe 17 iunie 2016 (faţă de 10 iunie 
varianta iniţială).

Tezele şcolare vor fi susţinute în aceleaşi perioade 
ca şi până acum:
- Tezele din semestrul I al anului şcolar 2015-2016 se susţin, de regulă, 
până la data de 11 decembrie 2015.
- Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2015-2016 se susţin, de 
regulă, până la data de 20 mai 2016.
În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile 
climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele 
şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, 

modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin. 
Solicitarea de modificare a structurii anului școlar se face după 
consultarea consiliului reprezentativ al părinților din unitatea/
unitățile de învățământ respectivă/respective. Aprobarea modificării 
structurii anului şcolar se acordă în condiţiile asigurării unui număr 
de zile de cursuri cel puțin egal cu cel stabilit la art. 1, precum şi a 
posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele și 
evaluările naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a 
VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a calificării 
profesionale, examenele de atestare a competențelor, examenele de 
absolvire. Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor 
de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a 
competențelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă 
prin ordine distincte ale ministrului educaţiei și cercetării științifice.

Autoritățile locale au fost prezente la eveniment

Elevii le-au oferit flori și zâmbete 
doamnelor învățătoare și profesoare

Principalul scop, rezultate cât mai bune la învățătură

Elevii au fost însoțiți de părinți și bunici Unii elevi se pregătesc anul acesta de Evaluarea Națională
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Culmea 
plictiselii

Acest horoscop amuzant nu este nici mai bun, nici 
mai rău decât altele. Este un hOROSCOP! Are totuși o 
calitate față de altele: îți va descreți fruntea. Tot te alegi 
cu ceva! Deci ar putea fi, totuși, mai bun decat altele!

Berbec
Dacă cineva te invită să faci o călătorie cu balonul (daca „te ia 
în balon”), ai foarte mare grijă; memorează-i bine figura și ori de 
câte ori te întâlnești cu el, spune-i câteva (eventual, de mamă). 
Nu vei câștiga mare lucru (ba, din contră!), dar te vei mai răcori 
puțin. Dar dacă balonul în care ai fost luat va trece pe deasupra 
unui bâlci, asta este semn bun, mai ales dacă în bâlci vezi și 
niscaiva şerpi care o zi zboară, o zi nu zboară. S-ar putea (sau 
nu) să câștigi ceva bănișori, pe care ar trebui să ii pui la saltea, 
că nu se știe! Cu sănătatea ești bine, mai ales psihic, că doar se 
știe, berbecul este tare la cap (sau „de cap”). Una peste alta, vei 
fi bine în perioada următoare!

Taur
Muncești ca un bou! Scuze, am vrut să zic – ești tare și rezistent 
ca un taur. Căci boul ar fi putut fi și el taur, dacă, atunci când era 
mic, nu i s-ar fi umblat pe undeva! Dacă, totuși taur fiind, visezi 
un bou rumegând, ferește-te ca dracul de tămâie de omul care 
nici nu te omoară dar nici nu te lasă să trăiești! Împărăția cerului 
va fi a ta (împreună cu Calea Laptelui cu tot!). Dacă te întâlnești 
cumva cu boul pe care îl știi tu, salută-l și vezi-ți de treabă; nu 
e bine să stai prea mult în preajma lui, este nefast și s-ar putea 
să-ți ofere ocazia să calci în ceva moale. Altfel, ești sănătos, cu 
dragostea stai bine (chiar dacă nu ești taurul comunal), mai câștigi 
și ceva bănuți – e bine!

Gemeni
Dacă, atunci când ai un pic de timp liber, îți place să stai cu 
nevasta și cu soacra pe balcon, la o cafea și să îți bârfești vecinul 
de deasupra, ai grijă! S-ar putea să te trezești, din „întâmplare”, 
cu apartamentul inundat! Ai 2 variante: îți faci o asigurare sau o 
lași mai moale cu bârfa. Mai bine dai o petrecere, la care îți inviți 
toți prietenii; însă tot trebuie să ai grijă – vecinul de dedesubt 
s-ar putea să fie sensibil la muzica de petrecere și să te trezești 

la ușă cu poliția! Oricum ai da-o, trebuie să ai mare grijă! Nu de 
sănătate, care este la superlativ; nu de bani, căci vei avea destui 
și nici de dragoste, căci ai parte de ea din plin. Așa, în general!

Rac
Dacă ai în primire o gestiune sau dacă, în general, răspunzi de 
ceva și dacă ești dat ca exemplu pe oraș, pe țară sau chiar pe glob, 
ai mare grijă! S-ar putea să ți se propună să pleci într-o călătorie; 
ori nu vei pleca pentru că ai gripă, ori vei pleca, iar călătoria va 
dura ceva ani buni! Dacă nu ești gestionar, tot e bine. Înseamnă 
că ești general! Sau vei ajunge general. Chiar și așa, tot trebuie să 
ai tot timpul geamantanul pregătit. E bine să ai la tine de toate. 
De la butelie, până la bijuterii. Fii atent însă la hoți, stai cu ochii 
pe geamantan ca pe butelie! În rest este bine – doctorul nu-ți 
mai recomandă somnifere, banca îți dă restul la banii depuși iar 
femeile se țin dupa tine ca după mort.

Leu
Leii au mare succes la lei, în perioada următoare. Nu la dolari 
sau euro! Este recomandat să îți faci toate afacerile în lei. Chiar 
și cele cu sare pentru mămăligă! Chiar dacă se spune că nu este 
recomandat consumul de sare în exces, aceasta va avea mare 
căutare și îți va aduce profituri substanțiale. Ai șansa să devii 
lider de piață! Nu vei concedia niciun angajat dar nici nu vei găsi 
prea ușor alții pentru angajare, dacă vrei să îți extinzi afacerea. 
Apelează la familie și fii blând, chiar dacă temperamentul de leu 
(dominant) te domină. Ești sănătos tun și plin de exuberanță, 
toate îți merg din plin, câștigi mai mult decât îți trebuie și ești 
iubit de toată lumea (chiar și de angajați!).

Fecioară
În perioada următoare s-ar putea să ajungi ginere! Ai grijă însă! Vei 
ajunge în această situație pentru că fie bei din greșeală verde de 
Paris, fie că mănânci ceva mancare alterată sau ciuperci otrăvitoare. 
Ai însă șanse să scapi! Dacă nu, călătoria de nuntă (ultima!) o vei 
face într-o mașină neagră; vei avea însă satisfacția că vei avea peste 
300 de nuntași! în urma ta iar instituția îți va trimite o coroană 
de flori naturale (gest apreciabil, la vreme de criză). Dacă totuși 
nu vei fi ginere, tot bine îți va merge. Vei primi, gratis (că este la 

mare modă!), un pachet în care vei găsi tot ce îți trebuie – de la 
ac până la cămilă (vei avea cămila ta!). Pentru sănătate, dragoste 
și bani – uită-te în pachet!

Balanță
În perioada următoare te vei da uța. Adică „te vei da în bărci”! Ai 
grijă însă cu cine! Dacă ai bicicletă și vrei să plimbi pe cineva cu 
ea, ai grijă cum vă așezați – unul pe șa, altul pe cadru, căci invers 
este mai greu! Vei fi oscilant ca balanța comerciantului din piață. 
Dacă mergi la piață, ai grijă ce îți pune comerciantul în balanță și 
ce greutăți pune pe balanță; s-ar putea să te trezești că ai în coș 
mult mai puțin decât ai plătit. Până o trece criza, că pe urmă, nu 
mai contează. Vei avea de toate! Sănătate – cât cuprinde, bani – 
gârlă; cu dragostea s-ar putea să ai o mică problemă: nu poți să 
te dai în bărci cu oricine și să fii și iubit, în același timp!

Vărsător
Dacă, în mod frecvent visezi că ești dus la Spital să ți se facă o 
injecție împotriva prostiei, spune-le medicilor că sunt alții mult 
mai proști decât tine. Visul îți poate prezice că a doua zi te vei 
trezi acasă cu o armată de specialiști în vopsit garduri și reparat 
acoperișuri. Dacă aceștia îți vor face și casa lună, ai grijă, s-ar putea 
să-i fi chemat de fapt, vecinul! În rest, vei avea de toate! Sănătate 
(ce bine, nu mai dai bani pe medicamente!), dragoste (la prima 
vedere!) și bani (mulți bani, cu care îți vei cumpăra casă – cu lac 
în curte, mașină – de bătut câmpii și multe (da’ multe!) altele.

Pești
Dacă tu crezi despre tine că ești un model, ba chiar un sfânt, dacă 
nu râvnești la bunul altuia, îți duci la îndeplinire toate sarcinile, 
te speli pe dinți de 3 ori pe zi (chiar și pe picioare), nu înjuri pe 
nimeni, bați la ușă când intri într-o cameră, nu lipești guma de 
mestecat sub masă, nu îl înjuri pe vânzător când nu îți dă restul 
bine, nu te superi pe preot că îți pătează pereții cu apă sfințită, 
e bine! Nu contează ce cred alții! Important este ce crezi tu! Ai 
șanse mari să ajungi pe prima pagină într-o revistă de mare tiraj 
sau vedetă într-o emisiune moderată de vedeta ta preferată. Din 
toate astea vei câștiga suficienți bani încât să-ți asiguri și sănătatea 
și dragostea. Vei fi din ce în ce mai bine.

În această integramă se folosește ortografia cu î

Să te așezi pe marginea patului și ... !

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

Chestii amuzante depre zodiile din horoscop
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ROMÂniA
JUDETUL MUREȘ
COnSiLiUL LOCAL AL ORAȘULUi  UnGhEni
nr. 5769 din 29.09.2015

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 29.09.2015, cu ocazia ședinţei ordinare a Consiliului 
Local al orașului Ungheni, la care participă un număr de 15 consilieri 
locali, ședinţa fiind legal constituită. Participă la ședința consiliului 
dl. Pătran Aurelian, administrator public. Dl. primar nu este prezent 
la ședința consiliului.

Dna. Buta Monica Valentina, prezintă Convocatorul nr. 5701 
din 25.09.2015 prin care a fost convocat Consiliul Local al orașului 
Ungheni în ședinţă ordinară, cu următoarea:

ORDinE DE Zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului 
Ungheni pe anul 2015 - iniţiator primar Prodan Victor;

2. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului 
autorității de a vota în Adunarea Generală a A.D.I. „Aqua Invest 
Mureș” aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare a 
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoanele 
fizice și juridice, inclusiv anexele acestora, în aria de operare a S.C. 
Compania Aquaserv S.A. - iniţiator primar Prodan Victor;

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 
al Consiliului Local Ungheni pentru o perioadă de 3 luni (octombrie 
2015 - decembrie 2015) - iniţiator primar Prodan Victor;

4. Diverse.

Se supune la vot procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței 
ordinare a Consiliului Local din data de 25.08.2015 și se aprobă cu 
14 voturi pentru și 1 abținere - Moldovan Ioan (a lipsit de la ședință). 

Dna. președintă de ședință supune la vot ordinea de zi care se 
aprobă cu 15 voturi pentru.

Dna. președintă de ședință prezintă punctul 1 al ordinei de zi 
privind rectificarea bugetului local al orașului Ungheni pe anul 2015.

Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea comisiei 
de specialitate pentru agricultură, activități economico-financiare, 
amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul Consiliului Local Ungheni.

Dl. Trif Ioan: - La cap. Apa, canal, salubritate se suplimentează cu 
suma de 3.000 lei pentru colectarea și transportul gunoiului menajer 
de la populație - Primăria nu are voie din bugetul local să aprobe bani 
pentru a ridica gunoiul menajer. O rog pe dna. secretară, data trecută 
nu a fost la ședință când am aprobat 27.000 lei, să sesizeze prefectura;   

- La cap. Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și 
dezvoltării comunale  - pentru monumentul eroilor din fața primăriei - 
data trecută, dl. primar a spus că cei 6.000 lei aprobați ajung, iar acum 
trebuie să mai aprobăm încă 44.000 lei, în total 50.000 lei, probabil că 
avem prea mulți bani și trebuie stricați; 

- La cap. Învățământ, 30.000 lei pentru lucrări de reparații la 
Grădinița din Ungheni - am fost ieri la dna. directoare și am întrebat-o 
ce se face cu acești bani pentru că școala și grădinița au început, iar 
răspunsul a fost că s-au schimbat termopane, s-a zugrăvit, s-a igienizat, 
parchet. Nu știu cum s-au angajat lucrări atâta timp cât nu au fost 
prinși bani în buget. Este ilegal;

- La cap. Învățământ, 20.000 lei pentru deratizarea unităților de 
învățământ. Am aprobat 80.000 lei pentru deratizare, acum trebuie 
să aprobăm încă 20.000 lei, deci 1 miliard lei numai pentru deratizare, 
care a fost făcută fără să fie banii aprobați în buget.

Dl. Culcear Florin: - Pentru deratizare, la începutul anului s-au 
bugetat 80.000 lei. În această sumă nu a fost cuprinsă și deratizarea 
de la școală?

Dl. Duma Ioan Cosmin: Nu.
Dl. Culcear Florin: Există un contract încheiat pentru deratizare?
Dl. Duma Ioan Cosmin: Da.
Dl. Culcear Florin: Există deratizare făcută și plătită?
Dl. Duma Ioan Cosmin: Pentru cei 80.000 lei, da.
Dl. Culcear Florin: Eram curios dacă tot acea firmă neautorizată 

face deratizarea și la școală.
Dl. Teleptean Vasile: - Cu privire la cea de a III-a sală de grădiniță 

cu program prelungit, am tot discutat și stabilit în luna februarie, 
copiii erau înscriși și la cererea părinților s-a mai înființat o grupă. 
Acum, că au existat probleme organizatorice, că nu au fost aprobați 
bani este altă problemă;

- Cu privire la cap. 8402 Transporturi - este vorba de alocarea, din 
cote defalcate, a sumei de 186.000 lei pentru întreținerea străzilor și a 
drumurilor. Eu am trei propuneri: 1 Podul de la Morești și asfaltarea 
drumului până la Căminul Cultural; 2. Asfaltarea străzii Primăriei, 
până la terenul de fotbal; 3. Asfaltarea străzii Gării.

Dl. Botoș Iacob Dorinel: Cei 3.000 lei despre care spunea dl.Trif se 
plătesc pentru transportul gunoiului menajer?

Dl. Pătran Aurelian: Noi la Salubritate, cu firma pe care o avem 
acum, plătim 15.000 lei lunar pentru că tranportul nu se mai face la 

groapa de gunoi din Tg. Mureș, ci la Sighișoara. De anul viitor va crește 
taxa de salubritate, tocmai din cauza transportului.

Dl. Teleptean Vasile: Aș vrea să știu care din cele trei propuneri 
ale mele este cea agreată și va fi supusă la vot?

Dna. președintă de ședință: În forma inițială.
Dl. Teleptean Vasile: Atunci propunerile noastre ce rol au?
Dl. Pătran Aurelian: Pentru străzile propuse de d-voastră, există 

studii făcute și așteptăm finanțare anul viitor.
Dna. președinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, 

se aprobă cu 12 voturi pentru și 3 abțineri - Culcear Florin, Moldovan 
Ioan și Trif Ioan, adoptându-se hotărârea nr. 59/29.09.2015.

Dl. președinte de ședință prezintă punctul 2 al ordinei de zi 
privind mandatul dat reprezentantului autorității de a vota în 
Adunarea Generală a A.D.I. „Aqua Invest Mureș” aprobarea modelelor 
Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă 
și de canalizare pentru persoanele fizice și juridice, inclusiv anexele 
acestora, în aria de operare a S.C. Compania Aquaserv S.A.

Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor trei 
comisii din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dna. președinte supune la vot proiectul de hotărâre prezentat, se 
aprobă cu 15 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 60/29.09.2015.

Dna. președinte de ședință prezintă punctul 3 al ordinei de zi 
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Ungheni 
pentru o perioadă de 3 luni (octombrie 2015 - decembrie 2015).

Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea celor trei 
comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dl. Duma Ioan Cosmin propune numirea dlui. Culcear Florin ca 
președinte de ședință pentru următoarele 3 luni.

Dna. președinte supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea 
făcută, se aprobă cu 15 voturi pentru, adoptându-se hotărârea nr. 
61/29.09.2015.

Diverse:
1. Sesizarea dnei. Chirilă Otilia nr. 17910/24.07.2015 prin care 

aduce la cunoștință Consiliului Local că a solicitat revocarea Ordinului 
prefectului jud. Mureș nr. 193/17.07.2015,

2. Sesizarea dnei. Moldovan Crinișoara nr. 17911/24.07.2015 prin 
care aduce la cunoștință Consiliului Local că a solicitat revocarea 
Ordinului prefectului jud. Mureș nr. 192/17.07.2015,

3. Cererea dlui. Micloș Andras nr. 18115/12.08.2015 prin care 
solicită un ajutor social pentru repararea acoperișului casei deteriorat 
ca urmare a unei furtuni - se solicită anchetă socială.

4. Cererea Parohiei Reformate Ungheni nr. 18123/12.08.2015 prin 
care solicită sprijinul Consiliului Local Ungheni pentru reparații curente 
la biserica - dl. Gyulai informează în numele parohiei reformate ca 
renunță la această cerere în favoarea celei privind finanțarea capelei 
din cimitirul reformat.

5. Cererea Parohiei Reformate Ungheni nr. 18122/12.08.2015 prin 
care solicită finanțare în vederea construirii unei capele mortuale în 
cimitirul reformat.

Dl. Trif Ioan: - comisia pentru verificarea parohiilor să își dea 
demisia și să fie numită altă comisie;

 - amplasarea unui tomberon de gunoi la fabrica de bere;
 - raportul Curți de Conturi are 300 de pagini și prezintă 

neregulile făcute pe strada Mureșului, 
 - becul de la gospodăria dlui. Istrate,
 - la Morești, să fie pusă umplutură pe baltă,
 - la Morești, să fie amenajat trotuarul de la căminul cultural,
 - la Cerghizel, trotuarul dintre Tău și Grui nu se mai vede 

din cauza buruienilor,
 - răspunsul primit la cererea adresată Comisiei de licitație, 

referitoare la motivele pentru care nu s-a acordat pășune Asociației 
Miorița, nu este satisfăcător,

 - Ansamblul Purtata, condus de dl. Ilieș, ne-a reprezentat 
în Iugoslavia la un festival fără a primi nici un ban, întrucât a fost dat 
afară de dl. primar și de P.N.L.-iști,

În sala de ședință se iscă un vacarm. 
Dl. Fechete Ioan părăsește lucrările ședinței, indignat de acuzațiile 

dlui. Trif Ioan.
Dna. președintă de ședință îi solicită dlui Trif să se oprească pentru 

a putea lua cuvântul și ceilalți consilieri.
Dl. Trif Ioan: „Rog cetățenii din Morești, Cerghizel și Cerghid să mai 

aibă un pic de răbdare pentru că scăpăm de această ciumă galbenă 
și o să aducem taxa de canalizare iarăși la 1 leu.”

Consilierii sunt indignați de cuvintele dlui Trif, iar dna. președintă 
declară închise lucrările ședinței. 

     Președinte de ședinţă,   Secretar,
     Buta Monica Valentina                Covrig Daniela

Ce s-a discutat şi cum s-a votat în şedinţa Consiliului Local 

Lucrările din Ungheni, dezbătute de consilierii locali

Consilierii au prezentat necesități din satele aparținătoare
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Cercetătorii de la Universitatea 
Oxford şi de la UCL au publicat 
prima hartă interactivă detaliată, 
care arată amestecul genetic al 
populaţiilor în trecut. La studiu 
au participat 95 de populaţii 
din întreaga lume, fiind anali-
zat ADN-ul a 1.490 de oameni. 
„ADN-ul ne poate spune poveşti 
şi ne dezvăluie detalii din trecutul 
nostru”, a declarat Simon Myers, 
de la Universitatea Oxford. Un-
ele din rezultatele acestui studiu 
genetic au fost total neaşteptate. 
Spre exemplu, populaţia Tu, din 
China, s-a amestecat cu europenii 
(probabil cu grecii) în jurul anului 
1200 e.n., datorită negoţului care 
avea loc între aceste populaţii, 
pe Drumul Mătăsii. Iar populaţia 
Hazara, din Pakistan, este de-
scendenta războinicilor mongoli. 
Folosind mostre de ADN din în-
treaga lume, cercetătorii au putut 
să facă o hartă foarte corectă, care 
atestă legăturile genetice în perioada 886-1194 
e.n.
În această epocă, amestectul populaţiilor a fost 
influenţat şi de negoţul cu sclavi din Arabia, dar şi 
de comerţ, în special de Drumul Mătăsii, care lega 

Asia de Europa. În privinţa românilor, în această 
peroadă ei erau amestecaţi cu lituanieni, finland-
ezi, basci, greci, egipteni, sirieni, iordanieni, ciprioţi 
şi italieni. Informaţiile obţinute de cercetători 
sunt utile şi în domeniul sănătăţii publice. Unele 

populaţii au un risc mai mare de a face anumite 
boli, iar unele mutaţii genetice determină reacţii 
diferite la tratament. Rezultatele studiului au fost 
publicate în revista Science.

Sursa: www.descopera.ro 

Plimbările în dimineţile reci de toamnă pot revigora 
atât corpul, cât și mintea. Răsfaţă-te nu doar cu 
exerciţii, ci și cu alte activităţi, cum ar fi masajul 
sau tratamentele de spa. 
Durează aproximativ 30 de zile pentru a-ţi forma 
o conduită. De aceea, începe acum să-ţi creezi un 
set de exerciţii, pe care să îl lucrezi timp de patru 
săptămâni. Vei constata cât este de ușor să-l continui 
până în perioada sărbătorilor de iarnă.
Această regulă te va ajuta să creezi un program 
de fitness de succes. Trece pe hârtie obstacolele 
ce pot interveni în susţinerea programului tău 
de exerciţii fizice și pornește de aici să concepi 
planificarea programului de antrenament. Încearcă, 
pe cât posibil, să-ţi respecţi programul stabilit. Spre 
exemplu: dacă ai planificat să lucrezi o oră într-o 
zi și ai constatat că nu îţi găsești timp decât 30 de 
minute, mulţumește-te cu jumătatea de oră, dar 
nu renunţa de tot.
CDC (Center of Disease Control din America) 
recomandă 2 ore și jumatate pe săptămână de 
exerciţii aerobice la intensitate medie. Toamna este 
momentul perfect pentru a ieși din rutină. Încearcă 
un nou aparat sau înscrie-te la o clasă de sport pe 
care nu ai mai încercat-o până acum. Daca ţi-ai dorit 
să începi practicarea unui sport nou în timpul liber, 
trebuie să știi că acum este momentul! Mai mult, 
vei rămâne plăcut surprins de rezultatele obţinute 
în urma modificărilor efectuate în programul tău 
de antrenament.
O modalitate ușoară de a ști când poţi crește 
intensitatea antrenamentului este atunci când la 
exereciţiul pe care îl lucrezi poţi adăuga cu ușurinţă 
la ultima serie 2 - 5 repetări. Spre exemplu, dacă 
de regulă lucrezi 3 serii a câte 10 repetări încearcă 

la ultima serie să execuţi 12 repetări în condiţii 
fizice normale. Dacă totul este în regulă, crește 
intensitatea antrenamentului tău și așa vei obţine 
rezultatele scontate.
Toamna este sezonul în care fructele și legumele 
abundă și ca atare nu trebuie ratată ocazia de a le 
consuma nepreparate, pentru aportul de vitamine 
și minerale necesar în întărirea sistemului imunitar, 
energizarea întregului organism și pregătirea acestuia 
pentru iarnă. Iată câteva dintre cele mai sănătoase 
fructe și legume care trebuie consumate toamna 
precum și beneficiile acestora asupra organismului:

- Merele sunt recunoscute prin conţinutul mare de 
flavonoizi, unii dintre cei mai puternici antioxidanţi. 
Astfel, consumul de mere reduce riscul îmbolnăvirii 
și de asemenea joacă un rol important în prevenirea 
cancerului. Deci, consumaţi cu încredere mere la 
micul dejun și la gustările de peste zi.
- Afinele sunt considerate cele mai sănătoase fructe 
de pădure din sezon, irezistibil de delicioase, cu un 
conţinut redus de calorii și bogate în antociani, 
antioxidanţi cardio. Afinele sunt recunoscute în 
tratarea ulcerelor bucale și stomacale, a infecţiilor 
urinare, precum și în mărirea acuităţii vizuale.

- Dovleacul este plin de antioxidanţi, betacaroten, 
vitamina C și acid folic. Seminţele sale sunt bogate 
în nutrienţi și reprezintă o sursă însemnată de zinc 
și acizi grași Omega3. Toamna, aerul rece și vântul 
pot afecta tenul. De aceea introducerea dovleacului 
în dieta ta poate menţine tenul hidratat, ferm și 
departe de infecţii.
- Usturoiul este un bun detoxifiant, care face bine 
inimii și curăţă și întregul organism. Conţine alicină, 
foarte eficientă în prevenirea și combaterea virușilor 
și bacteriilor. Consumul de usturoi poate duce la 
scăderea nivelului de colesterol LDL din sânge și 
previne cancerul.
- Ghimbirul poate fi consumat ca atare ras, 
murat, macerat în miere sau ca ceai, iar beneficiile 
acestuia sunt nenumărate. Poate trata răceala, 
gripa, congestii ale gâtului, calmează iritaţii 
ale stomacului, combate greaţa și ameliorează 
problemele digestive.
- Cartofii dulci conţin o cantitate însemnată de 
betacaroten, vitamina A și vitamina C. Cantitatea 
mare de fibre alimentare ce se regăsește în cartofii 
dulci ajută la un tract digestiv sănătos.
- Scorţișoara este una dintre cele mai vechi 
mirodenii, perfectă pentru a fi consumată 
toamna. Aceasta este adesea folosită în medicina 
tradiţională asiatică, în tratarea răcelilor, tusei, 
flatulenţei, diabetului și a multor altor afecţiuni. 
Scorţișoara îmbunătăţește vitalitatea și energizează 
organismul, fiind recomandată persoanelor cu 
deficienţă circulatorie periferică. În același timp 
este considerată un bun calmant, creând confort și 
căldură în sezonul rece. Drept urmare, pentru serile 
răcoroase, este recomandat să încerci un pahar de 
lapte cald cu miere și scorţișoară.

Sfaturi pentru o toamnă trăită în stil sănătos
Este greu de crezut că vara s-a sfârşit şi deja ne aflăm în a doua lună de toamnă. Fără îndoială, acum este momentul perfect pentru 
a ne îmbunătăţi condiţia fizică. iată câteva sfaturi eficiente pentru întărirea şi tonifierea organismului.

Cu ce populaţii sunt înrudiţi românii? Concluzia surprinzătoare 
oferită de prima hartă genetică interactivă a lumii


