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Ziua eroilor,
celebratã la Pucioasa!

Ca în fiecare an, la Pucioasa, împreunã cu cetãþenii oraºului ºi reprezentanþii instituþiilor,
a fost comemoratã Ziua Eroilor. Au avut loc depuneri de coroane ºi ne-am oprit un moment din
rutina cotidianã pentru a ne aminti de curajul strãmoºilor noºtri, care au luptat ºi au dobândit
libertatea pe care noi o avem astãzi. Nu uitaþi cã este important sã pãstrãm vie amintirea
acestor evenimente marcante pentru istoria poporului nostru ºi sã cinstim memoria celor cãzuþi
de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptã, pentru credinþã, libertate, dreptate ºi pentru
apãrarea þãrii ºi întregirea neamului. Este ziua în care ne înclinãm frunþile ºi rostim împreunã o
rugãciune pentru sufletele celor care au pierit departe de cei dragi, dar cu un scop nobil.
Ar trebui sã facem acest lucru mai des, deoarece avem astãzi o þarã întreagã, trãim liberi
ºi în pace datoritã curajului lor. Le datorãm mai mult decât recunoºtinþã, le datorãm existenþa
noastrã. Aºadar, sã nu le uitãm jertfa, sã le cinstim memoria ºi, mai ales, sã avem grijã
de moºtenirea lãsatã de ei! Cinste eroilor neamului!

primarul oraºului Pucioasa, Dãnuþ Bãdãu

■ Se lucreazã intens pe strada Olãnescu
din Pucioasa

Lucrãrile de reabilitare continuã!

Procesul de reabilitare ºi
modernizare continuã în staþiunea balneoclimatericã Pucioasa! În aceastã perioadã
se lucreazã intens pe strada
Olãnescu. Muncitorii scot vechile trotuare ºi borduri. În curând strada se va schimba total, va avea borduri ºi trotuare
noi, iar partea carosabilã va fi
asfaltatã. Reabilitarea acestei
strãzi vine, pe lângã cei care
locuiesc în zonã, ºi în sprijinul
copiilor care urcã ºi coboarã
zilnic la/de la liceu sau Clubul
Copiilor.
Tot în aceastã perioadã,
se lucreazã pe strãzile Tudor

Vladimirescu, Pajiºtei, I.H.
Rãdulescu, ºi Radu Cosmin.
Se continuã branºarea la reþelele de apã ºi canalizare
pentru locuitorii care nu beneficiazã încã de acest serviciu, se pun borduri ºi se continuã lucrãrile la trotuare. În
paralel, continuã lucrãrile ºi
în cartierele Bela ºi Diaconeºti. Rând pe rând, strãzile
din Pucioasa ºi cartierele staþiunii balneoclimaterice de interes naþional, beneficiare ale
proiectelor aflate în implementare, vor fi reabilitate ºi
modernizate.
Alexandra Rizea

Cecilia Ionescu,
un model de urmat!
■ pagina 8

Olimpiada naþionalã
a sportului ºcolar
- Karate Faza Judeþeanã anul ºcolar
2013-22014

■ pagina 7

■ Puciosenii, oameni
de valoare!

Darius Catanã, un înger
pe scena dansului!
■ pagina 7

„Steluþele Pucioasei”,
la a XII-aa ediþie!
■ pagina 3

Campanie de informare destinatã elevilor
pentru o „Vacanþã în siguranþã”
Vacanþa de varã, prin specificitatea ei –
deplasarea copiilor în zone de agrement, petrecerea unui perioade de timp mai mari fãrã
supraveghere, circulaþie mai intensã pe drumurile publice etc., poate genera o creºtere a
numãrului de minori victime sau autori ai unor
infracþiuni. Poliþia oraºului Pucioasa vine în
preîntâmpinarea acestor evenimente nega tive cu urmãtoarele recomandãri: ● Nu legaþi
prietenii cu persoane care manifestã un comportament deviant. ● Nu intraþi în anturaje
dubioase! z Fiþi prudenþi în relaþiile cu persoanele nou cunoscute sau cunoscute întâmplãtor! Nu primiþi nimic de la persoane necunoscute sau despre care aveþi puþine informaþii! z Evitaþi frecventarea locurilor ºi mediilor unde se consumã alcool, droguri sau se
practicã jocuri de noroc! z ATENÞIE LA „LUMEA VIRTUALÃ”! Poliþiºtii îi sfãtuiesc pe copii
sã nu ofere date personale sau poze celor cu
care corespondeazã pe Intenet. Pentru pre venirea implicãrii copiilor în accidentele
rutiere se recomandã celor mici: z Sã nu se
joace pe drumurile publice sau în apropierea
acestora ºi sã aleagã locurile special amenajate în acest sens, unde nu circulã maºini
(parcurile, terenurile de sport, curtea ºcolii
sau a grãdiniþei etc.)! z Sã nu se deplaseze
cu rolele/skate-board-ul pe partea carosabilã
a drumurilor publice! z Dupã cãderea întunericului sau în alte condiþii de vizibilitate
redusã, sã foloseascã îmbrãcãminte de
culoare deschisã, care îi face mai vizibili în
lumina farurilor! STRADA NU ESTE LOC DE
JOACÃ! z Circulaþi doar pe trotuar. Pe drumurile unde nu exista trotuare, circulaþi întotdeauna pe partea stânga, cât mai aproape de
marginea drumului, astfel ca maºinile care
circulã pe partea carosabilã sã vinã din faþa
voastrã. z Dacã circulaþi cu bicicleta, evitaþi
zonele aglomerate ºi arterele principale cu
trafic mare. Dacã totuºi ajungeþi cu bicicleta
într-o intersecþie, respectaþi semnificaþia indicatoarelor! z Nu aveþi voie sã circulaþi cu
rolele pe partea carosabilã, ci numai în locuri
special amenajate (parcuri) sau pe trotuare!
z Nu staþionaþi pe bordura trotuarelor deoarece vã puteþi dezechilibra ºi ajunge în faþa maºinilor! z Traversarea strãzii se face numai pe
trecerea de pietoni. Nu fugiþi pe trecerea de
pietoni, opriþi-vã pe marginea acesteia ºi aº-

teptaþi ca maºinile sã se opreascã pentru a vã
permite traversarea! z Acolo unde sunt instalate semafoare, veþi aºtepta cu rãbdare apariþia luminii de culoare verde ºi veþi traversa numai pe aceastã culoare! z Culoarea verde a
semaforului aratã ca se poate traversa in siguranþã, dar ºi în acest caz trebuie sã vã asiguraþi din ambele sensuri, pentru cã pot
exista ºi ºoferi neatenþi. În intersecþiile unde
nu exista semafor, traversarea se va face numai pe la colþul strãzii, dupã o atentã asigurare cã nu se apropie nici o maºinã din ambele sensuri de circulaþie.z ATENÞIE! Dacã se
apropie de trecerea de pietoni maºinile
poliþiei, salvãrii sau pompierilor, NU TRAVERSAÞI, chiar dacã semaforul aratã culoarea
verde. Poliþia Românã îi sfãtuieºte pe pãrinþi
sã discute deschis cu copilul lor, sã-l înveþe
cum sã reacþioneze în situaþia în care se rãtãceºte, sã se asigure cã acesta cunoaºte numele complet al pãrinþilor, numãrul de telefon,
precum ºi adresa acestora. Când plecaþi în
vacanþã, pe litoral, la munte, sau în alte zone
turistice: z Nu lãsaþi copilul sã se joace nesupravegheat mai ales în zonele aglomerate!
z Învãþaþi-l cã are voie sã plece doar cu permisiunea dumneavoastrã ºi cã trebuie sã
spunã întotdeauna unde ºi cu cine pleacã!
z Nu-l trimiteþi singur sã cumpere ceva!
z Învãþaþi-l cã, în cazul în care se pierde, nu
trebuie sã încerce singur sã-ºi caute pãrinþii!
z Dacã s-a pierdut, învãþaþi-l sã apeleze la un
poliþist, salvamar, o vânzãtoare sau un adult
însoþit de un copil! z Învãþaþi-l sã spunã cuiva
în care are încredere dacã se simte speriat
sau ameninþat! z Asiguraþi-vã cã va spune întotdeauna NU persoanelor care, sub diferite
pretexte, îi cer sã-l însoþeascã! În cazul în
care vã confruntaþi cu dispariþia copilului,
apelaþi în cel mai scurt timp posibil Poliþia
oraºului Pucioasa, la numãrul unic de urgenþã
112. În situaþia în care deveniþi victima unei
infracþiuni de orice naturã, anunþaþi POLIÞIA
ORAªULUI PUCIOASA la numãrul de telefon
0245/760385 sau la numãrul de urgenþã 112,
apelabil de la orice telefon mobil sau fix,
indiferent cã aveþi sau nu credit ori cartelã.
ºeful Poliþiei Oraºului Pucioasa
comisar ºef de poliþie Coman Albert
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Hotãrâri ale Consiliului Local Pucioasa
Hotãtâre

Privind: Aprobarea cheltuielilor aferente
navetei cadrelor didactice.

Hotãrâre

Privind: Numirea temporarã a ºefului
Serviciului Voluntar pentru Situaþii de
Urgenþã al Oraºului Pucioasa.

Hotãrâre

Privind: Aprobarea contului de execuþie a
bugetului local ºi a celorlalte bugete ale
U.A.T. Oraºul Pucioasa, încheiate la 31
decembrie 2013.

Hotãrâre

Privind: Aprobarea susþinerii financiare a
Concursului Naþional „Joc de creion” ediþia
a VI-a 2014.

Hotãrâre

Privind: Transformarea unor posturi ocu-

pate de funcþionari publici din cadrul U.A.T.
Oraºul Pucioasa, care îndeplinesc condiþiile de promovare în grad profesional – Semestrul I an 2014.

Hotãrâre

Privind: Aprobarea numãrului de asistenþi
personali ai persoanelor cu handicap grav,
conform Legii 448/2006 privind protecþia ºi
promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap cu modificãrile ºu completãrile
ulterioare.

Hotãrâre

Privind: Aprobarea domeniilor serviciilor
publice ºi locurilor în care vor presta activitãþi de muncã neremuneratã în folosul comunitãþii persoanele condamnate în baza
dispoziþiilor noului Cod Penal, conform Legii nr. 253/2014 privind executarea pedepselor, a mãsurilor educative ºi a altor mãsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Hotãrâre

Privind: Casarea unor mijloace fixe aflate
în patrimoniul Spitalului Orãºenesc
Pucioasa.

Hotãrâre

Privind: Trecerea din inventarul domeniului
public al Unitãþii Administrativ Teritoriale
Oraºul Pucioasa în inventarul domeniului
privat al Unitãþii Administrativ Teritoriale
Oraºul Pucioasa, a terenului în suprafaþã
de 711 mp, situat în Oraºul Pucioasa,
cartier Diaconeºti punct Povarna ºi vânzarea acestuia prin licitaþie publicã.

SPCLEP Pucioasa informeazã!
Conform OUG Nr. 97 din 14 iulie 2005
republicatã privind evidenþa, domiciliul,
reºedinþa ºi actele de identitate ale cetãþenilor români, Serviciile publice comunitare
de evidenþã a persoanelor elibereazã cãrþii
de identitate provizorii in urmãtoarele
cazuri:
ART. 72
Pentru eliberarea cãrþii de identitate
provizorii, persoana fizicã completeazã
Cererea pentru eliberarea actului de identitate, la care anexeazã documentele pe care
le poate prezenta pentru a face dovada
numelui, stãrii civile, cetãþeniei române, a
adresei de domiciliu, trei fotografii mãrimea
3/4 cm, având la bazã o bandã albã de 7
mm, precum ºi documentul cu care face
dovada achitãrii, în condiþiile legii, a taxei
extrajudiciare de timbru ºi chitanþa
reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate provizorii.
ART. 73
(1) Pentru a se evidenþia situaþia de fapt,
în cartea de identitate provizorie, rubricile
„Motivul eliberãrii” sau, dupã caz,
„Domiciliu” se completeazã dupã cum
urmeazã:
a) „lipsã certificat de naºtere”, „lipsã certificat de cãsãtorie” sau „lipsã dovadã
divorþ” - pentru persoanele care nu pot
prezenta dovada numelui, a prenumelui, a
datei de naºtere ori a stãrii civile;
b) „lipsã locuinþã” - pentru persoanele
din categoria celor lipsite de adãpost, care
nu pot declara adresa unui imobil cu destinaþie de locuinþã;
c) „lipsã dovada adresei de domiciliu” pentru persoanele care locuiesc într-un
imobil cu destinaþie de locuinþã ºi nu pot
prezenta documentul cu care sã facã dovada adresei de domiciliu.
(2) Pentru situaþia prevãzutã la alin. (1)
lit. b), la rubrica „Domiciliu” se înscrie localitatea sau, dupã caz, sectorul municipiului
Bucureºti, unde a fost identificatã persoana, la data eliberãrii actului de identitate, ca urmare a solicitãrii celui în cauzã, a
instituþiilor cu atribuþii în domeniul protecþiei
sociale sau a poliþiei.
(3) Pentru situaþia prevãzutã la alin. (1)
lit. c), în cartea de identitate provizorie, la
rubrica „Domiciliu”, se înscrie adresa la
care solicitantul declarã cã locuieºte efectiv.
ART. 74
Cetãþenii români domiciliaþi în strãinãtate, care doresc sã intre în posesia unei
cãrþi de identitate provizorii, în care sã fie
înscrisã reºedinþa din România, unde locuiesc temporar, depun Cererea pentru eliberarea actului de identitate cetãþenilor
români cu domiciliul în strãinãtate ºi
reºedinþa în România, potrivit modelului
prevãzut în anexa nr. 18, la serviciul public
comunitar de evidenþã a persoanelor pe

Hotãrâre

Privind: Completarea Hotãrârii Consiliului
Local Pucioasa nr. 53/28.03.2013 privind
„Aprobarea anexei nr. 1 la contractul de
delegare a gestiunii serviciului public de
administrare a domeniului public ºi privat
de interes local al oraºului Pucioasa,

raza cãruia au reºedinþa, la care anexeazã
urmãtoarele documente:
a) paºaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestã statutul de cetãþean
român domiciliat în strãinãtate, original ºi
copii ale filei informatizate ºi ale filelor destinate aplicãrii vizelor ºi ºtampilelor autoritãþilor de frontierã, precum ºi copii ale
aceloraºi file ale paºaportului strãin pentru
situaþia în care solicitantul a intrat în þarã cu
un document de cãlãtorie emis de o autoritate strãinã;
b) certificatul de naºtere ºi/sau de cãsãtorie, eliberate de oficiile de stare civilã
române, original ºi copie;
c) hotãrârea de divorþ definitivã ºi irevocabilã, dupã caz, original ºi copie; condiþiile
de formã ºi conþinut ale hotãrârilor judecãtoreºti pronunþate în strãinãtate sunt cele
prevãzute la art. 61 alin. (2);
d) dovada adresei de reºedinþã din
România;
e) douã fotografii mãrimea 3/4 cm,
având la bazã o bandã albã de 7 mm;
f) chitanþa reprezentând contravaloarea
cãrþii de identitate provizorii;
g) documentul cu care se face dovada
achitãrii, în condiþiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.
ART. 75
În cartea de identitate provizorie, la
rubrica „Domiciliu” se înscrie statul în care
solicitantul are domiciliul, la rubrica „Motivul
eliberãrii” se înscrie menþiunea „Reºedinþã
C.R.D.S.”, iar pe versoul cãrþii de identitate
provizorii se aplicã ºi se completeazã autocolantul privind stabilirea reºedinþei.
ºef SPCLEP Pucioasa,
ag. ºef de poliþie Emanuel Tohãneanu

încheiat între U.A.T. Oraºul Pucioasa ºi
S.C. Servicii Comunitare de Utilitãþi
Publice Pucioasa S.R.L.”, cu Anexa 4 ºi 5
ce fac parte integrantã din prezenta
Hotãrâre.

Hotãrâre

Privind: Aprobare prelungirii duratei contractelor de închiriere care au ca obiect
locuinþele din domeniul privat al Oraºului
Pucioasa.

Hotãrâre

Privind: Scutirea de la plata chiriei conform Legii nr. 448/2006, pentru suprafaþa
locativã cu destinaþie de locuinþã din str.
M. Eminescu, nr. 13 deþinutã cu contract
de închiriere de domnul Duþã Constantin.

Hotãrâre

Privind: Rectificarea bugetului local pe
anul 2014.

Campionatul naþional
de karate WKC

În zilele de 31 mai ºi 1 iunie 2014
s-a desfãºurat la Braºov Campionatul
Naþional de Karate pentru copii, organizat de Federaþia Românã de Karate
WKC. La aceastã competiþie au participat 550 de sportivi din 44 de
cluburi din toatã þara.
Sportivii care se antreneazã în
cadrul Clubului Sportiv Kidava
(ªcoala Gimnazialã „Elena Donici
Cantacuzino” Pucioasa), s-au comportat exemplar ºi au obþinut rezultate
foarte bune, deºi au participat la o
competiþie organizatã dupã alt regulament.
Astfel, în prima zi de concurs,
Mocanu Hara Gabriela a obþinut locul
III la proba de kata feminin 11-12 ani
iar Macelaru Octavian ºi Rusu Andrei
s-au clasat pe locul II la proba de
kumite echipe masculin 9-10 ani. O
prestaþie deosebitã a avut-o sportivul
Rusu Andrei, care la proba de kumite
individual 9-10 ani a trecut de 4 tururi,

reuºind sã se claseze în primii cinci
sportivi. Menþionãm cã la aceastã categorie s-au aliniat la start nu mai
puþin de 72 de sportivi, fiind cea mai
numeroasã categorie din întreg campionatul. La proba de kata masculin 910 ani, Mãcelaru Octavian a ratat
podiumul, clasându-se pe locul al
patrulea.
În a doua zi de concurs, rezultatele
au fost la fel de bune. Sportivul Moc
Mihai Alexandru a obþinut locul III în
proba de kumite echipe masculin 1314 ani, iar echipa femininã de kumite
13-14 ani, formatã din Gheorghe Ana
Maria, Mantescu Ioana ºi ªerban
Miruna, a obþinut locul al II - lea.
Sportivii sunt pregãtiþi de domnii
antrenori Leurzeanu Vasile ºi Chirilã
Victor Claudiu.

Felicitãri tuturor!!!
antrenor, prof. Vasile Leurzeanu –
centura neagrã 3 DAN

Salatã de varã, cu dovlecei!
Ingrediente:
*circa 50 de grame de brânzã,
*1-2 linguriþe cu ulei de mãsline,
*sare,
*piper mãcinat,
*4-5 frunze cu busuioc,
*1 roºie,
*1 dovlecel mic

Mod de preparare:
Dovlecelul se spalã bine, se taie ron-

dele sau cuburi (nu se decojeºte). Roºia
se spalã ºi se taie în feliuþe subþiri.
Dovlecelul se pune pe grãtarul încins,
se întoarce din când în când pe o parte
ºi cealaltã. Când dovlecelul s-a fãcut, se
ia de pe grãtar ºi se amestecã bine cu
brânza tãiatã cubuleþe mici, roºiile,
sarea, frunzele de busuioc, uleiul ºi
piperul.

Sã aveþi poftã!
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„Steluþele Pucioasei”, la a XII-aa ediþie!

Vineri ºi sâmbãtã (30 ºi 31 mai 2014),
la Pucioasa, a avut loc cea de-a XII-a
ediþie a Festivalului Naþional de Muzicã
Uºoarã „Steluþele Pucioasei”
Cei mai talentaþi copii din toatã þara
ºi-au dat întâlnire la Pucioasa. Timp de
douã zile, emoþiile au ocupat locul principal, iar concurenþii au urcat rând pe rând
pe scenã, pentru a demonstra cã ei meritã marele trofeu al Festivalului „Steluþele Pucioasei”. ªi în acest an, manifestarea s-a bucurat de o participare
numeroasã, concurenþii provenind din
diverse localitãþi ale þãrii. Prestaþia celor
care au urcat pe scenã a fost notatã de
un juriu excepþional, ce i-a avut în componenþã pe renumitul compozitor ºi dirijor
Voicu Enãchescu – preºedinte, realizatorul de emisiuni radio Titus Andrei ºi
Adrian Daminescu, interpret ºi compozitor. Prima searã a festivalului s-a încheiat
cu recitalul susþinut de Paula Seling, o
voce de aur a României. Superba artistã
a întreþinut de minune atmosfera, iar
vocea-i deosebitã a rãsunat în fiecare
colþ al Centrului Cultural „I.Al. BrãtescuVoineºti Pucioasa”.
Organizatorii Festivalului au fost:
Roxana Mateoiu - directorul Clubului
Copiilor „Nicolae Mateescu” Pucioasa,
Sorina Ionescu, Emilia Voicu, Elena
Dumitrescu, Speranþa Enescu ºi Radu
Foamete, trupa de dans a Clubului
Copiilor, Liceul Tehnologic Pucioasa,
Andra Neagu ºi Antonio Vasile (prezentatorii festivalului), trupa „Keep Rocking”
(Colegiul Naþional „Nicolae Titulescu”).
Competiþia a fost organizatã de Clubul

Copiilor „Nicolae Mateescu” Pucioasa în
parteneriat cu Centrul Cultural ºi cu sprijinul Primãriei ºi Consiliului Local
Pucioasa, al Inspectoratului ªcolar
Judeþean, Consiliului Judeþean Dâmboviþa, SC Sungarden ºi Hotel CARP Pucioasa.

Iatã ºi laureaþii festivalului:

Marele Trofeu „Steluþele Pucioasei”,
2014 – Lãcãtuº Lavinia Ioana, Palatul
Naþional al Copiilor, Bucureºti.
Categoria 6-10 ani:
P r e m i u l I – Pupezescu Cosmina,
Clubul Copiilor Moreni
Premiul II – ªtefan David Adrian,
Palatul Naþional al Copiilor, Bucureºti
Premiul III – Tãnase Teodora, Palatul
Copiilor Târgoviºte
Menþiuni: – Badea Maryellen, Palatul
Copiilor Craiova;

- Ungureanu Eduard, Palatul Copiilor
Braºov;
- Ilinca Andrada, Clubul Copiilor
Pucioasa
Categoria 11-14 ani:
Premiul I – Pican Antonio, Clubul
Copiilor Moreni
Premiul II – Szakacs Timea, Palatul
Copiilor Braºov
Premiul III – Mirea Daria, Palatul
Copiilor Craiova
Menþiuni: – Stroie Andreea Cãtãlina,
Clubul Copiilor Pucioasa;
- Rotaru Alexandru, Clubul Copiilor
Berca;
- Mihãilã Anca Teodora, Palatul
Copiilor Târgoviºte;
- Neacºu Cãtãlina, Palatul Copiilor
Braºov;
Categoria 15-19 ani:
Premiul I – Bãncilã Sebastian, Liceul

de artã „Gh. Tãttãrescu”, Focºani
Premiul II – Cîrstinoiu Dragoº, Clubul
Copiilor Vãlenii de Munte
Premiul III – Mangalagiu Mãdãlina,
Clubul Copiilor Pucioasa
Menþiuni: - Matei Ana Maria, Clubul
Copiilor Pucioasa;
- Tudor Tiana Georgiana, Colegiul
Naþional „I. Vãcãrescu”, Târgoviºte;
- Dobre Mihaela, Palatul Copiilor
Craiova.
Ropotele de aplauze nu au contenit
pe tot parcursul competiþiei, prestaþia
celor care au urcat pe scenã fiind apreciatã de o salã plinã de susþinãtori, rude,
prieteni sau apropiaþi. Participanþii din
Pucioasa s-au remarcat plãcut, fiind premiaþi ºi apreciaþi.

Felicitãri tuturor participanþilor!
Alexandra Rizea

Paula Seling, o voce de aur
pe scena Centrului Cultural din Pucioasa!

Cu ocazia Festivalului Naþional de
Muzicã Uºoarã „Steluþele Pucioasei”,
ediþia a XII-a, pe scena Centrului Cultural
„I.Al. Brãtescu-Voineºti” a urcat Paula
Seling. Cunoscuta artistã a þinut în prizã
publicul ºi a încântat cu fiecare melodie
interpretatã, ropotele de aplauze
rãsunând din plin. Fire caldã ºi deschisã,
Paula a promis cã va mai reveni cu drag
la Pucioasa.
Reporter: Bine ai venit la Pucioasa!
Cum a fost pe scenã în aceastã searã?
Paula Seling: Mulþumesc! Am fost
pentru prima oarã pe scena festivalului.
M-am simþit foarte bine, un public cald,
frumos, mulþi copii de care m-am simþit
din prima clipã ataºatã ºi pe care am
simþit cã îi cunosc de o viaþã. Mie îmi plac
foarte mult copiii ºi m-am bucurat cã am
putut sã fiu astãzi aici într-un context atât
de frumos.
R: Ce sfaturi ai avea pentru partici panþii acestui concurs?
P. S.: Sã nu renunþe la visul lor ºi sã
studieze în continuare. Un lucru foarte
important: nu existã talent fãrã studiu. E

extrem de important sã-þi pui în valoare
tot ceea ce ai în suflet ºi tot ceea ce þi-a

dat Dumnezeu prin muncã multã, aºa cã
e important sã fii serios, sã fii dedicat ºi

sã faci asta pentru cã eu consider cã e un
privilegiu, ºi nu din dorinþa de a deveni
neapãrat cunoscut sau de a apãrea la
televizor. Important e sã pãstrezi muzica
într-un loc binecuvântat.
R: V-a convins publicul din aceastã
searã sã reveniþi la Pucioasa?
P. S.: Absolut, deja vã spun un secret,
am planuri de a reveni cu toatã trupa. Azi
am fost în formulã mai restrânsã, decât
eu ºi prietenul meu pianul, pe viitor cred
cã voi veni împreunã cu toatã trupa ºi o
sã vã oferim ºi alte cântece ºi alte
momente. Abia aºtept!
R: Ce pãrere aveþi de oraºul nostru?
P. S.: Eu abia am ajuns. Nu am apucat sã vãd mare lucru pentru cã am venit
direct aici. Dar acum, dupã ce strângem
toate instrumentele o sã plecãm ºi o sã
fac o vizitã. Am auzit multe lucruri frumoase despre oraºul vostru ºi în primul
rând despre locuitori, aºa cã vã felicit!
ªtiþi cum e: Omul sfinþeºte locul, aºa cã
vã felicit cã sunteþi aºa de frumoºi cu
toþii!
Alexandra Rizea
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■ 22 mai - Ziua Internaþionalã a Biodiversitãþii la ªcoala Gimnazialã Nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa

„Viaþa într-o
o carierã”

Naþiunile Unite au proclamat ziua de 22
mai Ziua Internaþionalã a Biodiversitãþii ce
este derulata ºi sãrbãtoritã în fiecare an
pentru a promova importanþa conservãrii ºi
utilizãrii durabile a diversitãþii biologice, dar ºi
pentru a conºtientiza omenirea faþã de
împãrþirea echitabilã a resurselor care derivã
din utilizarea acestora. Biodiversitatea
înseamnã viaþã, echilibru, sãnãtate fizicã ºi
mentalã; în mediul natural gãsim energie,
apã, aer, hranã, inspiraþie, recreere – elemente care fac posibilã viaþa noastrã.
Anul 2014 este anul Internaþional al
Statelor Insulare Mici în curs de dezvoltare.
În acest context, la nivel global, a fost luatã
decizia de a marca la 22.05.2014 Ziua
Biodiversitãþii Insulare.
În acest context, elevi din clasele a V-a ºi
a VI-a de la ªcoala Nr. 3 Pucioasa, împreunã
cu un grup de elevi de la ªcoala Vulcana
Pandele, coordonaþi de dna prof. Anastase
Daniela, au celebrat Ziua Internaþionalã a
Biodiversitãþii alãturi de Carpatcement
Holding S.A – Fabrica Fieni, un partener
activ în educaþia localã. O activitate deosebit
de captivantã, relaxantã ºi instructivã s-a
desfãºurat în cadrul proiectului „Viaþa într-o
carierã”, iniþiat de cãtre Alexandra Hristea,
masterand în anul II la Facultatea de
Geografie din Bucureºti. Proiectul a avut ca
scop principal identificarea ºi analiza influenþei omului asupra naturii, iar activitãþile
desfãºurate au atras atenþia copiilor de la
clasa a V - a, coordonaþi de dna prof. Paºcu
Andreia ºi de cãtre dna Gabriela Nicolae,
reprezentant al firmei ºi Elena Cosma, studentã la Facultatea de Geografie din
Bucureºti.
Astfel s-au derulat:
● vizitarea Carierei de Gips de la
Pucioasa;
● realizarea unei machete tridimensionale a acestei Cariere de Gips;

De la teorie la practicã nu e decât un pas de voinþã!
● identificarea speciilor de organisme din
carierã ºi pictarea lor pe tricorile oferite de
societate drept suport didactic pentru
aceastã ocazie.
„Cariera de Gips de la Pucioasa dateazã
din anul 1942 ºi reprezintã o importantã
sursã de gips – material esenþial în fabricarea cimentului”, explica dl Ilinca, coordonatorul carierei. De-a lungul anilor Compania
proprietarã a avut grijã în ceea ce priveºte
conservarea mediului natural, derulând activitãþi specifice prin plantarea etapizatã de
arbuºti ºi arbori precum stejarul auriu ºi cãtinã, prevenind astfel alunecãrile de teren ºi
oferind pe lângã un habitat propice elementelor de biodiversitate ºi o esteticã adecvatã mediului.
În carierã, copiii au putut observa ºi analiza activitatea de exploatare a gipsului, au

admirat priveliºtea zonei, ºi, cu precãdere,
au identificat unele specii de plante ºi animale, analizând importanþa relaþiei între
vieþuitoare ºi om indiferent de mediul în care
aceastã relaþie se exercitã. Activitatea a fost
un bun prilej de evaluare nonformalã, elevii
fixând mai bine noþiunile ºtiinþifice de biologie
ºi geografie învãþate la orele de curs: clasificarea regnurilor, caracteristicile angiospermelor dicotiledonate ºi monocotiledonate,
gimnospermelor, degradarea solului prin
eroziune etc.
Dupã timpul petrecut activ în carierã, sub
îndrumarea Alexandrei Elena ºi a dnei
Gabriela Nicolae, activitãþile au continuat la
ªcoala Nr. 3, unde elevii ºi-au demonstrat talentul de ecolog, geograf sau biolog, realizând o machetã a Carierei ºi identificând
plantele observate ºi pictându-le pe tricourile

primite. Prin joc ºi într-o atmosferã prietenoasã au postat pe tricourile oferite de
sponsorul activitãþii toate plantele preferate
identificate în carierã. Rezultatul a fost pe
mãsura talentului ºi îndemânãrii fiecãruia, iar
orele practice petrecute în aer liber au rãmas
întipãrite ca exemplul cel mai grãitor dincolo
de rândurile scrise atent în manual sau în
caietele de notiþe.
„Haideþi sã fim mai atenþi cu natura din
jurul nostru, aºa cum ne îngrijim de propria
casã! Nouã ne pasã, de asta vrem sã ºtim,
sã vedem ºi sã aplicam!”… aceasta este
concluzia unanimã a lecþiei învãþate de elevi
ºi pe care o transmitem mai departe, tuturor.
De la teorie la practicã ºi de aici la învãþãtura temeinicã nu e decât un pas de voinþã!
prof. coordonator Andreia Paºcu

Programul „Sã ºtii mai multe, sã fii mai bun – 2014” la ªcoala Nr. 3 Pucioasa

Cu mult înaintea începerii sãptãmânii „Sã
ºtii mai multe, sã fii mai bun!”, inspiraþi de
propunerile pãrinþilor ºi ale elevilor, dascãlii
ªcolii Nr. 3 Pucioasa ºi-au propus sã-ºi
uneascã forþele într-un demers menit sã-i
ajute pe elevi sã redescopere lectura, bucuria de a citi, adevãrata valoare a cãrþilor,
jocul, teatrul, filmul, magia limbilor strãine,
spiritul civic, importanþa prieteniei etc.
Aceastã „sãptãmânã atfel” a cuprins o
serie de activitãþi interdisciplinare ca: ªtiu,
pot ºi câºtig, Karaoke, English Band, Clubul
de film, Icoana din sufletul meu, Teatru de
vacanþã, Micul pompier, Clubul de ºah,
Laboratorul distractiv.
Jocul-iniþiativã, independenþã ºi respon-

„Cartierul meu curat”

„Reciclarea creativã”

sabilitate a fost o activitate derulatã în aer
liber, recreativã pentru elevi, tratatã cu
responsabilitate de cãtre doamnele învãþãtoare, foarte îndrãgitã de cei mici.
Cartierul meu curat a fost o activitate cu
un real impact, având ca obiective revigorarea spiritului civic ºi încurajarea activitãþilor
de voluntariat atât în rândul elevilor, al
cadrelor didactice dar ºi al membrilor comunitãþii.
Bagheta magicã a cifrelor (sudoku) a
reprezentat o adevãratã provocare atât pentru elevi, cât ºi pentru cadrele didactice care
au format grupe mixte pentru a descoperi
tainele acestui joc ce îmbinã distracþia cu
logica, atenþia ºi perspicacitatea.

O activitate cu adevãrat altfel a fost
Reciclarea creativã - atelier de creaþie cu
materiale reciclabile. Activitatea se înscrie
într-un proiect al Infinit.edu, în colaborare cu
Carpatcement Romania ºi Greenley, revista
ta de mediu.
La toate clasele gimnaziale au fost organizate Ateliere de lecturã. Scopul acestor
ateliere a fost cultivarea plãcerii de a citi ºi
conºtientizarea importanþei pe care o are lectura în constituirea ºi desãvârºirea personalitãþii.
O altã activitate foarte apreciatã de cãtre
elevi a fost Finala Fair Play, unde elevii au
participat la diverse jocuri sportive ºi concursuri pe echipe. De asemenea, în aceastã
perioadã am aflat ºi rezultatele elevilor ªcolii
3 la olimpiada de limba englezã, faza
judeþeanã:

Premiul I: Nuþã Paula, cls. a V-a, Ghenea
Daniela, cls. a VI-a, Moþea Alexandra, cls. a
VI-a, Banu Nicoleta, cls. a VIII-a;
Premiul II: Dobrescu Andrada, cls a VII-a;
Premiul III: Stângulescu Emilia, cls a V-a;
Profesor îndrumãtor: Olga Maria Gheoca.
ªi anul acesta, profesorii ºcolii ºi-au adus
contribuþia pentru ca activitãþile organizate în
cadrul proiectului ªCOALA ALTFEL sã aibã
un plus de atractivitate, astfel încât toþi participanþii sã se simtã deosebit de fericiþi,
uitând de grijile cotidiene. Fiºele de evaluare
aplicate elevilor au demonstrat cu prisosinþã
acest lucru.
Mulþumim elevilor pentru implicare,
pãrinþilor pentru susþinere ºi, mai ales, colaboratorilor noºtri pentru reuºita programului
ªcoala Altfel.
coordonator educativ, prof. Olga Gheoca
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Liviu Brezeanu, un expresionist
al formei în sculpturã

Talentul este trãsãtura definitorie a domnului Liviu Brezeanu, un domn cu „mâini de
aur”. Un artist pentru care lumea îmbracã
forme speciale. Am încercat sã aflãm câte
puþin din experienþa de viaþã ºi lucrurile care
îl motiveazã.
Reporter: Când v-aþi descoperit talentul?
Liviu Brezeanu: Încã din clasele mici de
ºcoalã, desenam foarte mult ºi vroiam sã
ilustrez literatura cititã (acestea erau primele
exerciþii de imaginaþie).
R: V-a îndrumat cineva paºii spre acest
drum?
L. B.: Am avut mai mulþi îndrumãtori în
cursul anilor, o datã cu trecerea prin ºcoalã.
Iniþial, am fost îndrumat de prof. sculptor dna.
Naghel Elvira, care preda desenul în ºcolile
gimnaziale la un nivel nemaiîntâlnit nici pânã
astãzi. Era un pedagog excepþional, care a
format multe generaþii, din pãcate personalitatea dumneaei nu mai este amintitã. De altfel, este o practicã obiºnuitã în România,
unde se uitã valorile ºi se promoveazã nonvalorile. Dupã aceea, am avut parte - în
Liceul de Artã „N. Tonitza” Bucureºti, pe care
l-am absolvit în 1977 – de profesori
excepþionali, mari artiºti ai artei româneºti,
cum ar fi sculptorul Dumitru Pasima, sculptorul Arghira Alexandru, pictorul Vasile
Grigore ºi mulþi alþi artiºti importanþi. La institutul de arte plastice „N. Grigorescu” din
Bucureºti, pe care l-am absolvit în 1984, la
clasa de sculpturã, am avut profesor
îndrumãtor pe dna. Prof. Sculptor Geta
Ghirghiþã Caragiu, sora marelui actor Toma
Cargiu, care m-a îndrumat pe parcursul celor
4 ani de studii.
R: Care a fost prima lucrare?
L. B.: Trebuie specificat prima lucrare de
sculpturã pe care am modelat-o în atelierul
dnei Naghel Elvira.
R: Care este lucrarea la care þineþi cel mai
mult?
L. B.: Nu am o piesã de sculpturã anume,
pot spune cã sunt mai multe pe care le
preþuiesc.
R: Cum vã vin ideile, inspiraþia?
L. B: Prin lucru continuu, de la o lucrare la
alta pot veni idei noi, din ce vãd în albume de
artã, trecând prin expoziþii.

R: Ce stil abordaþi?
L. B.: Conform criticii de specialitate sunt
un expresionist al formei în sculpturã.
R: Câteva vorbe despre creaþiile expuse
în Pucioasa...
L. B.: Este vorba de lucrãrile create în
tabere de sculpturã, au fost realizate douã
tabere de piatrã ºi douã ediþii ale Taberei de
sculpturã în lemn ºi alte câteva tabere de picturã cu artiºti tineri, studenþi ai Academiilor
de Artã ºi artiºti consacraþi. De asemeni, sunt
lucrãri expuse la Centrul Cultural, precum ºi
în galeria particularã pe care am organizat-o
anul acesta la domiciliul meu, în B-dul Gãrii,
nr. 11, unde este ºi atelierul de sculpturã.
R: Unde mai aveþi lucrãri expuse?
L. B.: La Cercul Militar Naþional din
Bucureºti, în colecþia proprie, Muzeul
Tattãrescu din Bucureºti, Muzeul de Artã din
Târgoviºte, Academia de Studii Economice
din Bucureºti, în colecþii particulare din þarã
ºi strãinãtate.
R: Lucraþi la ceva acum?
L. B.: Doresc sã definitivez 10 lucrãri pentru o expoziþie de tapiserie ºi sculpturã, ce va

avea loc în luna august 2014.
R: În artã, influenþele sunt inerente. Existã
aºa ceva în arta dvs.?
L. B.: În decursul timpului am fost influenþat de Henry Moore, Bourdelle, Rodin ºi
bineînþeles de marele Brâncuºi. Cred cã toþi
sculptorii români sunt atinºi de aura creatorului sculpturii moderne, inegalabilul
Brâncuºi.
R: Prin ce se deosebeºte un artist profesionist de un amator?
L. B.: Prin studiile de specialitate ºi
evoluþia lui dupã terminarea studiilor.
R: Se poate trãi din artã? Este rãsplãtitã
munca unui sculptor în România?
L. B.: Foarte puþini creatori pot trãi în
România în urma valorificãrii propriilor
lucrãri, pentru cã nu existã o comandã
socialã solidã ºi nici arta contemporanã nu
se vinde la casele de licitaþii, aºa cã majoritatea creatorilor români fac compromisuri de
tot felul, fiind angajaþi profesori sau lucrând în
alte domenii. De asemeni, nu existã un sistem de impresariat artistic plastic, deºi sunt
tendinþe de stabilire a cotelor de vânzare

ªcoala „Mihai Viteazul” Pucioasa,
la a VI-aa ediþie a concursului „Joc de creion”

Ediþia a VI-a a Concursului Naþional a
fost lansatã în luna ianuarie. Proiectul
Naþional „Joc de creion” inclus în
Calendarul Activitãþilor Educative 2014,
având acordul MEN, devenit deja tradiþie,
s-a bucurat de un succes rãsunãtor la
etapa finalã din 07 iunie 2014.
Scopul concursului este acela de a
atrage ºi stimula interesul elevilor pentru
activitãþile artistice, în vederea dezvoltãrii
personale, dar ºi pentru a valoriza achiziþiile dobândite prin activitãþile artistice
în cadrul unor concursuri. Acest proiect a
fost înainte de toate un amplu parteneriat, beneficiile participãrii fiind mult mai
mari decât s-a prezis în obiectivele
iniþiale. S-au descoperit talente, s-au
legat prietenii, scopul final fiind pânã la
urmã, în afara concursului, întâlnirea
între partenerii de proiect.

Echipa de proiect:

*prof. Grosu Gabriel-Mihai - director
*prof. Pincovici Alina-Ivona – director
adjunct, manager de proiect
*prof. Ana Mihaela
*prof. Zamfir Claudia - Aurora
*prof. Ion Sorin
*prof. Milu Adriana
*prof. Vintilã Georgiana
Pentru etapa de selecþie s-au înscris

22 de ºcoli din 7 judeþe, 50 de cadre
didactice ºi aproximativ 300 de elevi.
La concursul final din 07 iunie au participat 17 ºcoli, 130 de elevi ºi 40 de
cadre didactice.
La buna desfãºurare a concursului
ne-au ajutat partenerii noºtri:
*Inspectoratul ªcolar Judeþean
*Primãria Pucioasa ºi Consiliul Local
*Centrul Cultural Pucioasa
*Editura Crepuscul – Ploieºti - Revista
„Cutezãtorii”
*Liceul Tehnologic Pucioasa
*Columna TV
Mulþumim ºi pe aceastã cale Primãriei
ºi Consiliului Local, pentru sprijinul financiar acordat, în vederea premierii elevilor.

Concursul final s-aa desfãºurat simultan în douã locaþii:
Liceul Tehnologic Pucioasa – Power
Point
Centrul Cultural - probele de dans
modern, majorete, teatru, recitãri, soliºti
vocali, creaþie plasticã ºi creaþie literarã
Membrii juriului: prof. Husar Sorina,
prof. Arjan Laurenþia, prof. Bucur Violeta,
prof. Dincã Lavinia, prof. Savu Ioana,
prof. Enescu Speranþa, prof. Mihãilã
Anca, prof. ªerban Daniela, prof. Ion
Sorin, prof. Ducu Carmen.
S-au acordat premiile I, II, III, M la

fiecare secþiune, premii în bani ºi diplome
de participare pentru toþi elevii ºi cadrele
didactice. Toþi elevii au primit premii ºi
reviste „Cutezãtorii”.
Festivitatea de premiere a fost un
moment deosebit, de care îºi vor aduce
aminte cu plãcere toþi participanþii.

Din jurnalul proiectului:

● „Este al treilea an când particip cu
elevii mei la acest concurs ºi de fiecare
datã am revenit cu plãcere. Succes concurenþilor! Putere de muncã organizatorilor! Felicitãri ºi la cât mai multe ediþii!”
(prof. Alina Nedelcu - ªc. „Gheorghe
Tiþeica-Constanþa)
● „Felicit organizatorii, care, ca de
fiecare datã, au dat dovadã de profesionalism, deoarece dau ocazia elevilor de
a-ºi arãta talentul artistic. La cât mai
multe ºi reuºite ediþii.”
(prof. Trîncã Aniºoara - ªcoala Nr. 7
Petroºani-Hunedoara)
● „ªcoala Runcu participã an de an la
acest minunat concurs. Apreciem excelenta organizare, atmosfera creatã ºi
pasiunea cu care toate cadrele didactice
se implicã.”
(prof. Negulescu Maria - ªcoala
Runcu)
manager de proiect, director adjunct
prof. Pincovici Alina-Ivona

pentru lucrãri. Casele de licitaþii au cote stabilite pentru fiecare artist. Din aceastã cauzã,
20% din absolvenþii de artã ajung sã expunã
sau sã lucreze.
R: Vã simþiþi împlinit ca artist? Ce vã doriþi
cel mai mult? (profesional vorbind)
L. B.: Pentru posibilitãþile care sunt în þarã
am realizat o parte din proiectele visate ºi-mi
doresc sã pot sã lucrez în continuare, sã fiu
sãnãtos.
R: Operele dvs trãdeazã un autor grav,
un profund gânditor care le-a plãmãdit...
L. B.: Stilul de exprimare probabil ºi ideea
care mã obsedeazã fac ca mesajul sã ajungã
la primitor impresionându-l într-un fel sau
altul. Acesta poate fi rolul artei.
R: Dezvãluiþi-ne câte ceva din munca dvs
de laborator creativ.
L.B.: Ar fi mult de povestit despre
„bucãtãria”, laboratorul de plãmãdire a
creaþiei. Este vorba de alegerea materialului,
schiþele de idee, care se transformã, toate
fazele de transpunere în material definitiv,
lemn, piatrã. 80-90% din travaliul artistic este
de naturã tehnicã. Ar mai rãmâne 10-20%
partea de inspiraþie, restul este transpiraþie.
R: În afarã de sculptura ce pasiuni mai
aveþi?
L. B.: Dacã ar mai rãmâne timp aº vrea sã
cãlãtoresc mai mult, sã vizitez muzee ºi
expoziþii, sã merg la teatru ºi concerte. Când
am posibilitatea, o fac.
R: Proiecte aflate în derulare ºi planuri de
viitor...?
L. B.: Momentan realizez refacerea totalã,
într-o altã viziune ºi cu materiale de calitate a
Foiºorului din parcul central al oraºului nostru, dupã aceea aº dori sã amplasez în zona
taberei de sculpturã în lemn un portal monumental la intrarea în tabãrã ºi, în anii
viitori, dacã voi mai primi sprijinul Primãriei,
cum a fost pânã acum, sã finalizez cu încã
douã ediþii de sculpturã tabãra, pentru a fi un
punct interesant de vizitare pentru turiºtii din
staþiunea balnearã. Prin aceasta aº putea
contribui la dezvoltarea în plan turistic a
oraºului Pucioasa.
Îi dorim ºi noi domnului Liviu Brezeanu o
carierã plinã de reuºite!
Alexandra Rizea

ªtiaþi cã?
1. De-a lungul vieþii, omul se hrãneºte circa 4
ani ºi doarme în medie 25 de ani
2. Ceaiul este a doua bãuturã consumatã în
lume, cantitativ, dupã apã
3. Singurul aliment ce nu se deterioreazã
este mierea
4. Strugurii sunt pe locul 3 în topul celor mai
cultivate fructe din lume, dupã banane ºi portocale
5. Omul primeºte 83% din informaþiile
externe prin vãz, 11% prin auz, 3% prin miros,
1,5% prin tact ºi 1,5% prin gust
6. Mãrul este cel mai consumat fruct din
Europa
7. Se considerã cã banana este primul fruct
plantat de om
8. Roºia ºi dovleacul sunt considerate, din
punct de vedere botanic, fructe ºi nu legume
9. Cea mai veche legumã folositã de om este
varza
10. Pe parcursul întregii sale vieþi, o singurã
vãcuþã dã peste 200.000 de pahare de lapte
11. Laptele este asimilat în proporþie de 97%
de cãtre organism
12. Ceapa este cea mai întrebuinþatã legumã
din lume
12. Regina Egiptului, Cleopatra, era atât de
frumoasã datoritã bãilor pe care le fãcea în lapte
de caprã, cunoscut pentru calitãþile antiinflamatorii ale pielii
14. O gãinã face, în medie, între 250 ºi 270
de ouã pe an
15. Coaja constituie 9-12% din greutatea
totalã a unui ou ºi conþine pori care permit oxigenului sã pãtrundã ºi dioxidului de carbon ºi
umiditãþii sã iasã din ou
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Colegiul Naþional „Nicolae Titulescu”, reprezentat
la întâlnirea de proiect din Barcelos - Portugalia

În perioada 5 – 9.05.2014, Colegiul
Naþional „Nicolae Titulescu” - ªcoala
Europeanã începând din 2007 - a participat
la a patra întâlnire de proiect, în cadrul
parteneriatului
multilateral
Comenius
„Through Universal Myths, towards Eternal
Truths” (4 Myths 4 Truth).
La întâlnirea de proiect au participat
reprezentanþi ai celor ºapte ºcoli implicate în
parteneriatul multilateral ºi anume: trei profesori ºi ºase elevi din Anykšèiai Antanas
Baranauskas General School- Anykšèiai,
Lithuania, un profesor ºi patru elevi din 6th
Geniko Lykeio - Lamia, Grecia, ºase profesori ºi doi elevi din Szily Kálmán Mûszaki
Középiskola Szakiskola és Kollégium Budapesta, Ungaria, doi profesori ºi ºase
elevi din Etelänummen Koulu - Pietarsaari,
Finlanda, doi profesori ºi trei elevi din
Ýbrahim Atalý Ticaret Meslek Lisesi - Adana,
Turcia, patru profesori þi trei elevi din Colegiul
Naþional “Nicolae Titulescu”- Pucioasa,
Romania, profesorii ºi elevii din echipa de
proiect a ºcolii gazdã - Agrupamento de
Escolas de Barcelos - Barcelos, Portugalia.
ªcoala noastrã a fost reprezentatã de profesorii Mihaela Diaconescu (coordonator
proiect), Mihaela Mitroi, Elena Nicolaescu ºi
Izabela Stãncioiu ºi trei elevi din echipa de
proiect: Luciana Cojocaru, ªtefania Manta ºi
Mihnea Preduchin.
Întâlnirea de proiect a fost dedicatã, în
principal, evaluãrii intermediare a proiectului.
Activitãþile din cadrul întâlnirii s-au
desfãºurat conform programului propus de
echipa ºcolii gazdã ºi au fost considerate de
cãtre participanþi, ca fiind relevante pentru
obiectivele proiectului.
Agrupamento de Escolas de Barcelos s-a
înfiinþat pe 4 iulie 2012, prin unificarea ºcolilor Abel Verzim ºi a ªcolii Secundare din
Barcelos. Acest grup de ºcoli de mare
dimensiune, ºcolarizeazã elevi dintr-o arie
extinsã a Districtului Barcelos, pe cele douã
maluri ale râului Cavado, de la aria urbanã
Barcelos pânã în zonele de graniþã Povoa de
Varzim ºi Esposende. Pentru ºcolarizarea
celor aproximativ 2400 de prescolari ºi elevi,
Agrupamento de Escolas de Barcelos utilizeazã peste 230 profesori ºi administreazã
un buget anual de aproximativ 13 milioane
de euro.
Instituþia coordonatoare a grupului,
Escola Secundaria de Barcelos a dezvoltat,
în ultimii patru ani, numeroase proiecte
europene în cadrul programului sectorial
Comenius (1 parteneriat bilateral, 3 parteneriate multilaterale, 13 mobilitãþi individuale
ale elevilor, mobilitãþi individuale de formare
continuã pentru profesori, 4 asistenþi
Comenius, job-shadowing) a programului
sectorial Leonardo da Vinci (douã proiecte),
respectiv Grundtvig (mobilitãþi de formare
continuã).
Prima zi a întâlnirii (5.05.2014) a debutat
cu cuvântul de bun venit adresat de directorul ºcolii gazdã, prof. Jorge Saleiro ºi
prezentarea participanþilor la întâlnirea de
proiect. În aceeaºi zi, am vizitat ºcoala ºi am
fost impresionaþi de arhitectura foarte modernã a clãdirii, de generozitatea spaþiilor de
învãþare ºi relaxare, de imensitatea cancelariei ºi organizarea acesteia în zonã de lucru
(pe arii curriculare) ºi zonã de socializare, de
lucrãrile realizate de elevi la orele de arte

sau abilitãþi practice. ªcoala dispune de
terenuri de fotbal, volei ºi baschet, pistã de
atletism, lac ºi chiar grãdinã botanicã – toate
acestea contribuind la realizarea unui mediu
educaþional deosebit, prietenos ºi suportiv
nu doar pentru nevoile de învãþare ale
elevilor ci ºi pentru nevoile estetice ale acestora. Turul ºcolii a fost un bun prilej de a
descoperi deopotrivã echipamentele foarte
performante în sãlile de clasã ºi laboratoare
ºi activitãþile extracurriculare oferite de
ºcoalã: Clubul European (destinat iniþierii de
proiecte europene), Cabinet de promovare a
sãnãtãþii, Arboreto de Barcelos (proiect destinat întreþinerii ºi dezvoltãrii grãdinei botanice a ºcolii), Revista ºcolii Amanhecer, Mat
xyz, Speak Up, Port ABC, „Espaço” etc. Ziua
de luni a continuat cu prezentarea activitãþii
realizate în cadrul proiectului, la nivelul
fiecãrei ºcoli partenere în perioada martieaprilie 2014. A urmat apoi primirea participanþilor la Primãria oraºului Barcelos de
cãtre Armandina Saleiro, director educaþional în cadrul instituþiei ºi vizitarea centrului
istoric al oraºului. Sã asculþi legenda despre
celebrul cocoº (Galo de Barcelos) la Muzeul
Arheologic din Barcelos, a fost poate cel mai
inspirat mod de a fi introdus în istoria ºi
tradiþiile oraºului aºezat pe dealuri verzi, pe
malul drept al râului Cavado. Oraºul este
faimos datoritã cocoºului colorat din ceramicã sau lemn, devenit deopotrivã simbol al
Portugaliei. Deºi a fost felul principal la masa
unui magistrat, potrivit legendei, cocoºul a
început sã cânte, pentru a demonstra nevinovãþia unui pelerin acuzat de furt.
Ziua de marþi (6.05.2014), a fost dedicatã
unei vizite culturale în oraºul Porto. Am
ascultat povestea oraºului Porto ºi a râului
Douro în timpul plimbãrii cu vaporul pe celebrul râu, apoi am asistat la parada universitãþilor (Cortejo Académico do Porto), un
eveniment deosebit în viaþa oraºului, la care
participã mii de studenþi purtând costume ºi
pelerine negre, pãlãrii ºi bastoane colorate
specific pentru fiecare facultate sau universitate. Pelerinele purtate de studenþii din Porto
au inspirat-o pe celebra J. K. Rowling,
autoarea romanelor Harry Potter, care a
locuit o vreme în acest oraº. Am vizitat celebrele pivniþe Offley ºi am fost în contact astfel nu doar cu o simplã fabricã de vin, ci cu o
adevãratã culturã a vinului.
Dimineaþa zilei de miercuri (7.05.2014) a
fost dedicatã prezentãrii rezultatelor chestionarelor aplicate în fiecare ºcoalã partenerã, pentru evaluarea intermediarã a

proiectului. La nivelul fiecãrei ºcoli partenere
s-au aplicat 30 chestionare pentru elevi ºi 10
chestionare pentru profesori cu scopul de a
evalua impactul produs de proiect asupra
participanþilor. Cele douã chestionare aplicate ca ºi template-ul pentru interpretarea
rezultatelor au fost unitare la nivel de
parteneriat, ceea ce a permis comparaþii pertinente între ºcoli, referitoare la impactul
intermediar al proiectului. De asemenea,
chestionarul a cuprins o parte dedicatã
aspectelor ce necesitã îmbunãtãþire, inclusiv
a propunerilor corespunzãtoare. Centralizarea rezultatelor la nivel de parteneriat a
revenit echipei Greciei, care a prezentat
materialul prin elevii sãi. Dupã amiazã am
fost în Braga, unde am vizitat celebra catedralã Bom Jesus do Monte. Aceastã catedralã, un punct important pentru pelerinaje,
se aflã pe platoul în care soseºte o scarã
dublã în stil baroc. Pe diferitele niveluri ale
scãri existã capele, figurine de teracotã ºi
fântâni alegorice care decoreazã fiecare etaj.
Urcuºul începe cu Opririle Crucii, continuã cu
Cele Cinci Simþuri (pe care toþi credincioºii
merituoºi ar trebui sã le învingã) ºi în cele din
urmã, ajunge la simbolurile celor trei virtuþi:
Credinþã, Speranþã ºi Caritate. Pelerinii credincioºi urcau scara în genunchi, mai ales în
trecut, acum cei mai mulþi, merg pur ºi simplu. Tot aici existã cel mai vechi funicular al
Portugaliei, care dateazã din 1882. Grãdina
Santa Barbara ºi Catedrala (Sé de Braga) au
fost alte douã obiective reprezentative pentru
cultura oraºului Braga, pe care ne-am bucurat sã le vizitãm.
Joi (8.05.2014), în drum spre ºcoalã, am
traversat faimoasa piaþã din Barcelos – mercado – care se organizeazã în fiecare zi de
joi de mai multe secole. În piaþã se vând produse tradiþionale ºi artizanat, legume ºi
fructe proaspete, flori, produse alimentare,
vin, dar ºi jucãrii, haine ºi încãlþãminte ieftine,
unele de foarte bunã calitate, altele doar
copii ale celebrelor branduri de modã. Elevii
ºi profesorii au participat apoi, alãturi de
gazdele lor la ore de limba portughezã, de
limba englezã ºi geografie. A urmat o întâlnire a profesorilor din echipa de proiect,
având drept scop, pe de o parte, discutarea
ºi alegerea celor mai potrivite modalitãþi de
îmbunãtãþire a procesului de implementare a
proiectului, pornind de la rezultatele chestionarului de evaluare intermediarã, cât ºi
evaluarea culturii zonei, cãci proiectul îºi
propune explicit, promovarea culturii naþionale ºi prin turism cultural. ªi pentru cã în

fiecare þarã, cu ocazia excursiilor culturale,
apreciem într-un fel sau altul cele vizitate, am
completat fiºa de feedback „Discovering
Mythological Places by Ourselves”.
Vineri (9.05.2014) am participat alãturi
de alþi elevi ºi studenþi de la Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) la
sãrbãtorirea Zilei Europei. Am participat la
realizarea unui puzzle uman pentru cele 550
piese reprezentând celebrul Galo de
Barcelos. Evenimentul a continuat cu o
paradã a participanþilor cãtre ºcoala gazdã ºi
s-a încheiat la IPCA, unde o parte dintre participanþi au prezentat dansuri tradiþionale din
þãrile lor sau au participat la jocuri sportive.
Ne-am întors la ºcoalã pentru evaluarea
întâlnirii de proiect, pentru stabilirea datelor
întâlnirilor de proiect din cel de-al doilea an ºi
pentru discutarea modalitãþii de elaborare a
raportului intermediar de cãtre fiecare
partener, având în vedere modul în care s-a
realizat acest tip de raport în anii precedenþi
pentru acelaºi tip de proiecte. Seara de vineri
s-a încheiat cu Arraial Minhoto – un festival
de muzicã, dans ºi gastronomie portughezã
gãzduit ºi organizat de Escola Secundaria de
Barcelos. ªi pentru cã încã sãrbãtoream Ziua
Europei, fiecare ºcoalã partenerã a organizat
un stand cu produse alimentare tradiþionale.
Ne-am despãrþit de Portugalia cu gândul
cã vom reveni curând, poate cu ocazia altor
proiecte, poate în vacanþã cu familiile sau prietenii noºtri... Cãci ceea ce mi-a plãcut mai
mult în aceastã þarã, decât în multe altele pe
care le-am vizitat, a fost firescul ei... Oameni
care se comportã firesc, cu care te simþi prieten de o viaþã dupã doar câteva ore...
Oameni care se bucurã sã împãrtãºeascã cu
tine bucuria de a cânta, dansa sau gãti...
Pentru mine Portugalia este þara în care aleg
sã mã plimb pe strãduþe vechi pietruite, în
care nu mã mai satur sã descopãr azulejos,
în care încerc sã înþeleg ce înseamnã
saudade ascultând fado…
ªi pentru cã trebuia sã existe un loc cald
ºi bun în care sã se termine mobilitãþile din
primul an de proiect a fost Barcelos...
Mihaela Diaconescu, coordonator proiect
director adjunct Colegiul Naþional
„Nicolae Titulescu” Pucioasa
Acest proiect este finanþat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceastã comunicare reflectã numai punctul de vedere al autorului ºi Comisia
nu este responsabilã pentru eventuala utilizare
a informaþiilor pe care le conþine.

Prezentarea ofertei educaþionale a Colegiului Naþional
„Nicolae Titulescu”, ªcoalã Europeanã începând din 2007

La data de 28.05.2014, a avut loc prezentarea ofertei educaþionale
a Colegiului Naþional „Nicolae Titulescu” pentru anul ºcolar
2014-2015, la Centrul Cultural „I.Al. Brãtescu Voineºti” din Pucioasa
(cu începere de la orele 12.00). Evenimentul la care au fost invitaþi
elevii claselor a VIII a ºi profesorii din ºcolile gimnaziale din nordul
judeþului Dâmboviþa, a cuprins: prezentarea portofoliului colegiului,
spectacolul „Ani de liceu”, distribuirea de Buletine Informative
ºi pliante de prezentare a ofertei educaþionale.

-

Pentru anul ºcolar 2014-2015, planul de ºcolarizare
al colegiului cuprinde ºapte clase a IX-a:

1
1
1
1
1
1
1

clasã
clasã
clasã
clasã
clasã
clasã
clasã

matematicã-informaticã-intensiv limba englezã (28 locuri),
matematicã-informaticã (28 locuri),
ºtiinþe ale naturii (28 locuri),
ºtiinþe sociale (28 locuri),
filologie-intensiv limba englezã (28 locuri),
filologie-intensiv limba francezã (28 locuri),
filologie-intensiv limba italianã (28 locuri).
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■ Puciosenii, oameni de valoare!
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Darius Catanã, un înger pe scena dansului!

Continuãm ºi în acest numãr,
seria puciosenilor de valoare, a persoanelor care duc departe ºi pe cele
mai înalte trepte numele acestui oraº.
În societatea în care trãim întâlnim foarte mulþi copii talentaþi la picturã sau la desen, cu dorinþa de a
cânta la un instrument muzical sau
de a executa anumite miºcãri scenice. De multe ori, pentru unii rãmâne
doar un vis neîmplinit, din fericire
însã, unii reuºesc sã facã studii de
specialitate.
Am încercat sã aflãm mai multe
chiar de la un tânãr puciosean, care
a avut amabilitatea de a ne acorda un
interviu în exclusivitate.
Reporter: Vorbeºte-ne puþin
despre tine? Cine este Darius Florian
Catanã? Ce idealuri te motiveazã?
Darius Catanã: Multe întrebãri,
sunt elev al „Liceului de coregrafie –
FLORIA CAPSALI - Bucureºti. Am
plecat acum doi ani din Pucioasa de
la „Elena Donici Cantacuzino”. Învãþ,
cu note de 10, îmi place matematica,
fizica, nu vreau sã primesc o întrebare ºi sã nu ºtiu rãspunsul. Îmi
doresc sã dansez în lumina reflectoarelor pe cele mai mari scene ale
lumii, sã fiu cel mai bun, sã revoluþionez arta dansului, dar drumul
e lung ºi nu e foarte uºor. Dar este
ceva uºor în viaþã?
R: Mai sunt interesaþi, în ziua de
astãzi, tinerii sã urmeze cursurile
unui liceu vocaþional? Unde se poate
orienta, la ora actualã, pe piaþa
muncii, un tânãr absolvent al unui
liceu de artã?
D.C.: Ne gândim mereu la ,,piaþa
muncii”, dar asta cred cã nu ne face
bine, în viaþã trebuie sã facem ce ne
place, sã facem bine ºi atunci cu siguranþã vom avea un loc de muncã.
R: Ce eforturi trebuie sã depunã
pãrinþii pentru a-ºi putea trimite
copilul la un liceu de artã?
D. C.: La noi pãrinþii fac totul, e
nevoie de echipament, de ore suplimentare, antrenament, de deplasãri,
costume de scenã, înscrieri la concursuri, taxe ºi altele, toate acestea
fiind suportate de pãrinþi.
R: Care este ce mai mare
realizare a ta pânã în prezent?
D. C.: Calificarea la finala din
New York din acest an la YAGP /2014.
În urma calificãrii între primii 12
balerini, la semifinala europeanã din
5-6 dec. 2013 Bruxelles-Belgia.
Evoluþia mea a fost apreciatã ºi am
primit 2 burse pe termen scurt, la TAZ
Akademy Zurich ºi John Cranko
Scholl din Stutgart. Taz A Zurich mi-a
oferit o bursã completã cu învãþare în
limba germanã începând cu anul
ºcolar 2014/2015.
R: La ce concursuri ai participat
pânã în prezent ºi ce premii ai
câºtigat?
D. C.: Dat fiind faptul cã baletul
l-am început în urma cu 1 an ºi 9 luni,
am participat la câteva concursuri ºi
festivaluri: primul a fost în Bruxelles,

semifinale YAGP 2014, Gala de Balet
Eurodance 2013 la Palatul Copiilor
din Bucureºti, unde am obþinut
Diploma Galei de balet Eurodans
2013, Dance Star 2014 – calificare la
finala din Porecz – Croaþia, Festivalul
Lebãda de Cristal – Ploieºti Teatrul
Toma Caragiu, unde am obþinut „Diploma de Excelenþã” a festivalului,
concursul naþional „Primãvara Artelor” Bacãu 2014, am obþinut douã locuri întâi, la dans clasic ºi dans modern. Deocamdatã atât ºi sper sã mai
urmeze ºi alte recunoaºteri ale
muncii mele în viitor.
R: Ce premiu te-a marcat cel mai
mult ºi de ce?
D.C.: Calificarea din semifinala
europeana de la Bruxelles YAGP
2014, care mi-a adus o continuare la
alte standarde a învãþãmântului ºi
pregãtirii ca viitor dansator.
R: Care este materia ta preferatã?
D. C.: Veþi zâmbi, îmi plac toate
materiile dar cel mai mult, dansul.
R: Ce rol ocupã dascãlii în for marea ºi reuºitele dobândite pânã în
prezent?
D. C.: Am avut ºansa sã întâlnesc
oameni deosebiþi, profesori cu har.
Am avut marele noroc sã lucrez cu
doamna Rose Marie Stocec Bot, un
om deosebit cãreia îi datorez mare
parte din realizãrile mele de pânã
acum ºi de ce sã nu spun, poate din
realizãrile la care visez.
R: Ce rol ocupã familia în for marea ºi reuºitele dobândite pânã în
prezent?
D. C.: Familia este totul pentru
mine. Sunt mic, încã sunt la început
de drum ºi nu aº fi putut ajunge unde
sunt acum fãrã ei. Familia este suportul meu zilnic, sprijinul atât moral, cât
ºi material de care am nevoie pentru
a continua tot ceea ce îmi propun sã
realizez. Cu ajutorul lor am învãþat sã
merg mereu înainte, sã fiu întotdeauna atent cu mine ºi cã cel mai important este sã nu uit niciodatã de unde
am plecat. Reuºitele dobândite se
datoreazã în mare parte familiei ºi
tuturor lucrurilor pe care pãrinþii le fac
pentru mine. Bineînþeles cã au contat
ºi oportunitãþile care mi s-au ivit de-a
lungul timpului ºi de care, zic eu, am
ºtiut sã profit la maxim.
R: Ai un model în viaþã? Cine ºi
de ce?
D. C.: Nu pot sã spun cã am un
model în viaþã, dar vreau cel puþin sã
egalez pe unii dintre cei mai mari balerini ai lumii, cum ar fi Mihail Barischnikov sau Rudolph Nureyev. Aceºtia sunt 2 prim-balerini ruºi care au
revoluþionat baletul pe plan mondial.
R: Cum percepi colectivul clasei
din care faci parte?
D. C.: E un colectiv extraordinar,
cu colegi buni, ocupaþi în mare parte
cu munca, fiecare prins cu activitãþile
zilnice. Un colectiv serios, cum altfel
când toþi au aceeaºi pasiune: DANSUL?!

R: Cum crezi cã te vãd ceilalþi
colegi?
D. C.: Sunt ºeful clasei, cred cã,
în general, mã vad aºa cum îmi spun
ei uneori: „Einstein”. Îmi cer ajutorul
câteodatã ºi nu ezit sã-l ofer.
R: Este greu sã te împarþi între
ºcoalã ºi activitãþi extracurriculare?
D. C: Nu e greu, pentru mine
ºcoala sau activitate extracurricularã
e totuna , lucrul fãcut cu plãcere nu
poate fi greu.
R: Cum îþi petreci timpul liber?
D. C.: Citesc, merg la film, mã uit
pe diverse variaþii de dans pentru
bãieþi.
R: Eºti mândru cã eºti din
Pucioasa? Ce pãrere ai despre acest
oraº?
D. C.: Locul de naºtere îþi transmite ceva aparte ºi te face sã fi mândru cã aparþii acelui loc. Pucioasa
este un oraº deosebit.
R: Ce planuri ai pentru viitorul
apropiat?
D. C.: Îmi doresc sã mã integrez
cât mai repede în cadrul colectivului
de la Tanz Akademy Zurich, în ideea
cã totul va fi în limba germanã ºi sã
îmi continui activitatea.
R: Dar pe plan îndepãrtat?
D. C.: Sã urc cât mai sus profesional, sã-mi împlinesc visul de a fi
cel mai bun ºi pe urmã mai vedem.
R: Unde te vezi peste 10 ani, 20
de ani?
D. C.: La „Balshoi Teatre”
Moscova, „Royal Ballet” Londra, la
„Opera din Zurich” , la „Metropolitan”
New York, „Opera Naþionalã” din
Bucureºti”, nu ºtiu... dar pentru aceste scene mã pregãtesc zi de zi.
R: Ce a reprezentat pentru tine
trecerea de la un program al unei
instituþii de învãþãmânt primar din
Pucioasa la un program al unei ºcoli
de arte din Bucureºti?
D. C.: M-am acomodat destul de

repede, asta ºi datoritã ªcolii nr. 4
Elena Donici Cantacuzino din
Pucioasa, care a pus baze solide la
temelia educaþiei mele.
R: Cum decurge o zi obiºnuitã de
ºcoalã pentru Darius Catanã?
D. C.: Simplu, dimineaþa la ora 8
ºcoalã, din 6 ore douã sunt de pregãtire dans, clasic, caracter, popular,
ansamblu, istoric. Aici trebuie ca totul
sã fie ºnur, fãrã sincope. La ora 14
merg la pregãtire dans clasic sau
modern la liceu sau la Operã, apoi
merg la pregãtire la germanã sau la o
ºcoalã particularã unde ajut la
realizarea unui spectacol. Se face pe
negândite ora 19 sau 20 ºi apoi,
acasã cu familia luãm masa de seara
ºi îmi pregãtesc temele pentru ziua
urmãtoare.
R: Cum ai ajuns sã-þi descoperi ºi
sã-þi dezvolþi pasiunea pentru balet?
D. C.: La Pucioasa, în clasa a
III-a împreunã cu dl ºi d-na Robos; la
început am urmat cursurile dumnealor, am apãrut în câteva spectacole în Pucioasa, la Târgoviºte ºi
apoi aºa dintr-o datã am decis cã
asta trebuie sã fac, sã dansez, sã
dãruiesc ceva frumos ºi celorlalþi
oameni, pentru cã dansez pentru
mine dar ºi pentru cei ce mã
urmãresc ºi ce este mai frumos decât
ca la sfârºitul spectacolului când sala
aplaudã… te simþi minunat ºi uiþi efortul depus, renunþãrile la micile
plãceri, la timp liber. Apoi la „Floria
Capsalli”, am intrat pe mâinile minunate ale profesorilor de dans ºi cu
muncã, zilnic creºte în mine dorinþa
de a dansa. Îmi pun echipamentul în
sala ºi uit sã mai plec acasã, se terminã ora ºi parcã mai este ceva de
fãcut.
R: Ai fãcut sacrificii pentru a-þi
vedea visul împlinit?
D. C.: Când îþi place ºi vrei sã
realizezi ceva aici pe pãmânt, nu cred
cã vorbim de sacrificii, deci nu sunt
sacrificii. Existã un preþ pentru tot ce
îþi doreºti, vrei sã-l plãteºti sau nu,
aceasta cred cã e problema.
R: Crezi cã pãrinþilor le-a fost uºor
sã te urmeze în Bucureºti?
D. C.: Uºor sau greu sunt doi termeni relativi. Ceea ce pentru mine
este uºor, pentru dumneavoastrã
poate fi extrem de dificil ºi vice-versa.
Ce vreau sã spun prin aceasta este
cã cei mai mulþi pãrinþi ar fi ales probabil sã nu îºi lase copilul sã plece în
Bucureºti pentru a urma studii de
specialitate. ªi sunt convins ca ºi mai
mulþi pãrinþi nu ar fi plecat împreunã
cu copilul lor la Bucureºti pentru a
locui cu toþii. Pãrinþii mei însã sunt
deosebiþi ºi nu spun asta doar pentru
cã sunt ai mei, ci fiindcã întotdeauna
îmi sunt sprijin, alinare, mângâiere ºi
o oazã de liniºte în agitaþia în care
sunt prins de cele mai multe ori. Sunt
sigur cã nu le-a fost ºi nu le este uºor
sã mã urmeze mai întâi în Bucureºti,
iar mai apoi zi de zi la repetiþii, antrenamente, spectacole etc. Am niºte

pãrinþi care au gândit raþional înainte
sã fie de acord cu continuarea studiilor mele la un liceu de specialitate în
domeniul dansului ºi care au cântãrit
cu atenþie avantajele ºi dezavantajele
pasului decisiv pe care a urmat sã îl
fac. Cred cã este mai mult decât evident cã îi sunt recunoscãtor familiei
pentru sprijinul ºi încrederea pe care
mi-o oferã necondiþionat. Ca sã nu
mai spun despre iubirea reciprocã ºi
nemãrginitã care ne leagã.
R: Privind retrospectiv, cãrei per soane din viaþa ta îi mulþumeºti cã
eºti acum unde îþi doreºti?
D. C: În primul rând vreau sã
menþionez cã încã sunt la început în
demersul pe care îl întreprind în sfera
artisticã. Nu pot spune cã am ajuns
unde mi-am dorit, pentru ca încã sunt
departe de a-mi atinge cele mai
importante ºi îndelungate þeluri ºi, de
ce nu, vise. Într-adevãr, sunt mult mai
bine pregãtit acum decât eram când
am ajuns prima oarã la liceul de coregrafie „Floria Capsali” ºi am învãþat
enorm de multe lucruri utile în aceºti
doi ani. Pentru toate noþiunile bine
sedimentate pe care le-am dobândit
în aceºti doi ani, pentru toatã munca
ºi dãruirea cu care ne îndrumã pe
scenele lumii ºi în afara lor, în culise,
îi mulþumesc din inimã doamnei profesoare Rose Marie Stocec Bot.
R: În prezent cu ce instituþii de
culturã din þarã ai avut ºi ai
colaborãri?
D. C.: Cu Teatrul „Masca”, am
jucat în piesa „Oglinda”, cu Opera
Naþionalã din Bucureºti, Palatul
Copiilor din Bucureºti ºi Ploieºti.
R: Ce reprezintã Liceul de
Coregrafie pentru tine, personal?
D. C.: În primul rând, un nume:
„Floria Capsali”, profesori, unii chiar
dedicaþi muncii lor ºi de ce nu, o
rampã de lansare. Cred cã, dacã ar fi
susþinut mai puternic, ar fi extraordinar, ce þarã e aceea care nu
investeºte în artã, în culturã? În doi
ani, de când sunt aici, unii din cei mai
talentaþi elevi au devenit bursieri la
marile ºcoli de dans din Europa ºi
America, cine va mai termina clasa a
XII? Simt cã avem valoare, dar nu
existã susþinere ºi este pãcat, am
avut o ºcoalã de balet excepþionalã,
acum avem numai o ºcoalã de balet.
R: Ai reveni cu drag în Pucioasa
în cadrul unor spectacole?
D. C.: De câte ori ajung în
Pucioasa, de doi ani foarte rar cã ºi
vacanþele înseamnã muncã, nu trebuie sã ne oprim din dans, din
pregãtire niciodatã, mã simt acasã,
deci mã simt excelent… sunã frumos
acasã. Aici am dansat prima datã,
revin oricând cu bucurie, cu plãcere
dar sunt încã la început ºi mai este
mult de muncã, mult de învãþat, sper
sã învãþ de la cei mai buni.
Mult succes îi dorim acestui copil
„de aur” ºi un viitor cât mai strãlucit!
Alexandra Rizea,
Luminiþa Gogioiu

Olimpiada naþionalã a sportului ºcolar - Karate - Faza Judeþeanã - anul ºcolar 2013-22014
În data de 11 mai 2014 s-a desfãºurat, în
Sala de sport a oraºului Pucioasa, Olimpiada
Naþionalã a Sportului ªcolar la Karate - faza
judeþeanã. Scopul acestei competiþii a fost promovarea sportului KARATE în mediul preºcolar,
ºcolar ºi liceal: KARATE EDUCAÞIONAL.
Organizatori au fost: Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dâmboviþa (inspector de specialitate
prof. Decebal Pãun); Comisia Judeþeanã a
Sportului ªcolar – Karate (preºedinte prof. antr.
Ion Munteanu); Direcþia Judeþeanã de Sport ºi
Tineret Dâmboviþa (director prof. Claudiu
Mãnescu; inspector metodist prof. Emil Tudor);
Asociaþia Judeþeanã de Karate Modern
Dâmboviþa – prof. antr. Daniel Munteanu);
Clubul Sportiv „KIDAVA” Pucioasa (prof. Vasile
Leurzeanu). Parteneri: Primãria ºi Consiliul
Local al oraºului Pucioasa (primar jr. Dãnuþ

Bãdãu; viceprimar Maria Ana).
Au fost înscriºi 190 de elevi din 46 de unitãþi
de învãþãmânt (din 20 de localitãþi), membri ai
cluburilor ºi asociaþiilor sportive afiliate la F. R.
de KARATE.
Din comisia de arbitraj au fãcut parte 19
arbitri: 13 naþionali ºi 6 judeþeni.
Rezultatele obþinute de elevii unitãþilor
de învãþãmânt din oraºul nostru
au fost urmãtoarele:
ªcoala Nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa
-Milea Mihnea - locul III kata masculin copii 1
-Moc Alexandru - locul III kata masculin juniori
-Leurzeanu Crina Georgiana - locul I kumite
feminin copii 3 -30 kg
-Cotescu Agata - locul II kumite feminin copii 3 -40 kg
-Gheorghe Ana Maria - locul II - kumite feminin
cadete

-Milea Mihnea - locul III kumite masculin copii 1
-25 kg
-Irimescu Damian - locul III kumite masculin
copii 1 -25 kg
-Duþã Rareº - locul III - kumite masculin copii 1
-30 kg
-ªerbãnescu ªtefan - locul III kumite masculin
copii 1 -30 kg
-Cazacu Mario - locul III kumite masculin copii
2 -30 kg
-Gheorghe Paul - locul III kumite masculin copii
3 – 30 kg
-Moc Alexandru - locul III kumite masculin
cadeþi -63 kg
Colegiul Naþional „Nicolae Titulescu“ Pucioasa
-Ciocoiu Denisa - locul II kata feminin junioare
-Ciocoiu Bianca - locul III kata feminin junioare
-Alecsandru Andreea - locul III kata feminin
junioare

-Stanciu Liviu Gabriel - locul II kata masculin juniori
-Ciocoiu Denisa - locul I kumite feminin junioare
-Ciocoiu Bianca - locul II kumite feminin
junioare
-Alecsandru Andreea - locul III kumite feminin junioare
ªcoala Gimnazialã Nr. 1 „Mihai Viteazul” Pucioasa
-Bãnuta Elena Cristina - locul III kumite feminin
copii 1 +25 KG
-Budoiu Marius - locul III kumite masculin copii
1 +35 KG
-Diaconu ªtefan - locul I kumite masculin copii
2 -35 KG
-Bãtãiosu Andrei Mihnea - locul III kumite masculin minicadeþi -45 KG
Grãdiniþa „Micul Prinþ” Pucioasa
-Munteanu Victor Lucian - locul III kumite masculin copii 1 -35 KG
Felicitãri tuturor!
Alexandra Rizea
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Cecilia Ionescu, un model de urmat!

De cum am pãºit în biroul doamnei
manager al Spitalului din Pucioasa, am
simþit cã am intrat într-o lume aparte.
Doamna doctor Cecilia Ionescu ne-a
întâmpinat cu o strângere caldã de mânã
ºi o privire blândã, maternã. Ne-am fãcut
loc cu greu în agenda dânsei încãrcatã,
astfel cã, am profitat de ocazie pentru a
afla cât mai multe lucruri despre dânsa ca
persoanã, ca manager de spital ºi despre
situaþia Spitalului din Pucioasa. Deoarece
interviul nostru s-a prelungit ºi nu vrem sã
omitem nici un detaliu, îl vom structura pe
mai multe pãrþi, urmând ca în viitoarele
numere ale Buletinului de Informare sã
aparã ºi continuarea.
Reporter: În primul rând vã mulþumesc
cã ne-aþi fãcut loc în agenda dumneavoas trã încãrcatã. Ce anume v-a determinat sã
deveniþi medic ºi de ce aþi ales ginecolo gia?
d r . C e c i l i a I o n e s c u : Vroiam sã fac
chimie industrialã când eram elevã la
Liceul Carabella din Târgoviºte, dar o
doamnã profesor de biologie la o lecþie
deschisã, a remarcat cã am o gândire
foarte aplicatã pe tot ceea ce þine de
organismul uman ºi atunci m-a canalizat
cãtre medicinã. N-am regretat niciodatã,
încã din primii ani de studenþie am constatat cã aceastã uzinã vie care este corpul uman reprezintã perfecþiunea. Este
inegalabil, cred cã nici o maºinã, nici un
robot, indiferent câtã inteligenþã umanã
s-ar înmagazina pentru crearea lui, nu va
atinge niciodatã performanþa corpului
uman. M-a fascinat pur ºi simplu. Am dorit
sã ºtiu cât mai multe, sã cunosc cât mai
multe ºi am avut cred, ºi un simþ practic
deosebit. De cele mai multe ori privesc
pacientul de când intrã pe uºã ºi înainte de
consult am fixat câteva repere orientative
în ceea ce priveºte diagnosticul. Faþa unei
persoane, mimica, gesturile pe care le are,
modul în care merge, paloarea sau colorarea tegumentelor. Toate sunt indicii, de
bine sau de rãu pentru un pacient ºi eu am
avut darul acesta, simþul observaþiei foarte
dezvoltat. În ceea ce priveºte ginecologia... am admirat foarte mult un profesor
unde am fãcut stagiul practic, mi s-a pãrut
stagiul acesta al maternitãþii ceva cu totul
deosebit, iar prin structura mea am fost
întotdeauna canalizatã cãtre rezultatul
pozitiv imediat. Nu cred cã aº fi avut rãbdarea necesarã sã fiu medic internist. De
fiecare datã când consulþi un pacient tot îl
mai doare ceva, îl mai supãrã ceva, pe
când într-un act chirurgical dacã îþi fixezi

bine reperele ºi diagnosticul, ai bucuria
unui rezultat imediat favorabil. Mi-a plãcut
foarte mult partea chirurgicalã, am iubit
foarte mult frumuseþea femininã ºi am considerat cã eu fiind de sex feminin voi
înþelege întotdeauna foarte bine fiziologia
femininã ºi o voi ºi putea aplica.
R: Care este motorul care stã în
spatele motivaþiei dumneavoastrã? Este el
diferit acum faþã de cel de la începutul
carierei?
C. I.: Pasiunea a fost motorul care a
canalizat toatã activitatea mea. Pasiunea
pentru profesia de medic. Trebuie sã vã
spun cã am analizat acum, dupã mulþi ani
de carierã, unde am situat profesia în viaþa
mea ºi, poate ºi cu puþinã tristeþe pentru
mine ca om, ca individualitate, pot sã vã
spun cã am ajuns la concluzia cã am situat-o pe locul întâi întotdeauna. Am
renunþat la totul pentru profesie ºi comparativ cu viaþa personalã ponderea a fost în
favoarea profesiei. Mi-a adus foarte mari
satisfacþii, iar pe de altã parte m-a ajutat
sã trec de marile încercãri ale vieþii. De
foarte multe ori am sentimentul cã
dialoghez cu profesia. E foarte important
sã ai o singurã dominantã, sã te concentrezi pe un lucru, ca sã uiþi de celãlalt. Am
mulþumit de multe ori profesiei cã m-a ajutat. Soþul meu, ginecolog, alãturi de care
am venit în aceastã instituþie, a murit în
timpul exercitãrii profesiei. Am avut aºadar
nevoie de aceastã profesie, m-am canalizat pe ea pentru a putea trece peste
greutãþile vieþii. Mi-am pus întrebarea cum
se poate îmbina profesia cu actul de conducere. Nu vreau sã-mi arog acte
deosebite, dar talentul de conducere

existã sau nu existã. Eu l-am avut ºi nu
mi-a fost greu sã abordez aceastã temã.
De multe ori s-a pus problema cã ar fi bine
ca un conducãtor de spital sã fie economist, jurist etc. Am considerat întotdeauna
cã un medic vede ºi simte altfel. Toþi cei
care au tangenþã cu domeniul medical trebuie sã-ºi medicalizeze gândirea. Totul trebuie adaptat nevoilor pacientului.
R: Cât timp petreceþi la serviciu ºi când
vã odihniþi? Vã mai rãmâne timp liber?
Aveþi o ocupaþie preferatã?
C. I.: Foarte mult timp petrec la serviciu. Timp de odihnã îmi mai rãmâne puþin
la sfârºitul sãptãmânii ºi pot sã vã spun cã
eu fãcând din profesia mea o pasiune, aºa
a fost de la început ºi asta m-a ajutat
foarte, foarte mult, bucuria pe care o am la
sfârºitul sãptãmânii este sã pot sã citesc
medical pe marginea cazurilor care mã
aºteaptã sãptãmâna viitoare. Niciodatã nu
am uitat cã nu avem boli, avem bolnavi, cã
fiecare pacient trebuie tratat ca o individualitate ºi în momentul în care examinez o
persoanã femininã, eu fiind obstetrician
ginecolog, nu uit de fiecare datã sã-mi pun
întrebarea: „Dacã aº fi eu în locul ei sau
cineva din familia mea?” ºi atunci am o
pasiune ºi o dorinþã de a mã informa foarte
mare, încât sã fiu convinsã cã atunci când
ajung într-un act operator am pregãtirea
necesarã pentru a face tot ceea ce este cu
putinþã posibil pentru viaþa sau pentru
sãnãtatea acelei persoane.
R: Spuneþi-ne câteva lucruri despre
Spitalul din Pucioasa, care este situaþia
actualã a unitãþii?
C. I.: Spitalul din Pucioasa este al
doilea spital ca mãrime din judeþul
Dâmboviþa, dupã Spitalul Judeþean.
Aceasta în ceea ce priveºte numãrul de
paturi ºi structura pe care o are spitalul ºi
anume 17 secþii ºi compartimente. În
prezent avem 270 de paturi, cât Spitalul
Gãeºti ºi Moreni la un loc ºi ceva în plus.
Este un spital general, de profil acuþi, în
care serviciile medicale sunt diversificate.
Din punct de vedere al structurii spitalului,
faptul cã avem atât de multe specialitãþi,
cu o ofertã cãtre populaþia acestei zone de
nord a judeþului, face ca spitalul sã fie
foarte bine cotat, întrucât trateazã afecþiuni diverse ºi vine cu o ofertã de servicii
medicale care acoperã aproape întreaga
paletã a afecþiunilor patologice cu care se
confruntã populaþia. ªi pentru cã a venit
vorba de populaþie, trebuie sã vã spun cã
deserveºte o populaþie de peste 70.000 de
locuitori, oraºele Pucioasa, Fieni ºi 10

9 mai – sãrbãtorit la Pucioasa!

Ziua Europei este de fapt o triplã
sãrbãtoare pentru poporul român:
proclamarea independenþei de stat a
României la 9 mai 1877, Victoria
Coaliþiei Naþiunilor Unite în cel de-al
Doilea Rãzboi Mondial la 9 Mai 1945
ºi Ziua Europei.
La Pucioasa, aceastã zi a fost celebratã prin joc ºi voie-bunã! Elevii
unitãþilor de învãþãmânt din localitate
au participat la diverse activitãþi, au
conceput vederi, au realizat mesaje
pentru dascãli pe baloane, au fãcut
puzzle-uri, au descoperit pe hãrþi
judeþele României, dar ºi oraºele
lumii ºi multe altele. Cu fiecare probã
desfãºuratã, emoþiile ºi dorinþa de a
fi primul loc creºteau. Cea mai importantã a fost însã distracþia, care nu a
lipsit ºi asta s-a putut vedea pe
chipurile elevilor dornici sã demonstreze cât de isteþi sunt!
Felicitãri tuturor participanþilor!
Alexandra Rizea

comune arondate. Este un spital strategic
de zonã interioarã, astfel încât în situaþii
limitã se poate transforma oricând într-un
spital de urgenþã, de campanie, care sã
asigure asistenþã medicalã în situaþii de
calamitãþi. ªi prin aceasta este un spital
special.
R: Deþineþi capacitatea ºi resursele
necesare pentru a putea face faþã volumu lui de muncã?
C. I.: La capacitatea aceasta, spitalul
de mulþi ani este într-un echilibru financiar,
ceea ce a fãcut sã fie remarcat în toate
controalele pe care le-a efectuat Ministerul
Sãnãtãþii ºi prin reprezentanþii Direcþiei
Sanitare. Contractele cu Casa au fost contracte cu valori moderate, dar fondurile au
fost bine gestionate. Am reuºit întotdeauna
sã nu depãºim cu cheltuielile bugetul alocat pe de o parte, iar pe de altã parte neam situat în categoria spitalelor care nu au
avut probleme în ceea ce priveºte medicamentele, materialele sanitare, dezinfectanþii, reactivii, astfel încât pacienþilor
le-am putut oferi toate cele necesare unui
act medical. Desigur, au existat ºi mici
excepþii. Este vorba despre reþetele care
se dau la externare pacienþilor din spital
sau în situaþia în care un pacient a avut
nevoie de un medicament deosebit, mai
scump, nu din seria genericelor, de care a
avut absolutã nevoie, ºi pe care, cu consimþãmânt ºi l-a procurat în circuitul
deschis al farmaciilor. Dar noi i-am putut
oferi tratamentul de bazã, materialele sanitare necesare actului operator, asistenþã
medicalã completã. Pot sã vã spun ca
director de unitate cã niciodatã n-am avut
sesizãri din partea pacienþilor privind
modul de a fi trataþi, cele necesare tratamentului, condiþiile hoteliere, condiþiile de
hranã, adicã într-un cuvânt pacienþii au
fost mulþumiþi.
R: Un cuvânt de încheiere pentru
locuitorii din Pucioasa?
C. I.: Þin la populaþia acestei zone, am
respectat întotdeauna ºi mi-am pus toatã
priceperea ºi devotamentul în slujba
locuitorilor. Dacã se poate, exprimarea
unei dorinþe: medicii ºi cadrele medicale
trebuie respectate pentru cã nu existã om
care sã nu fie mãcar o datã pacient ºi
atunci ne dãm seama de cât de mare
nevoie avem de ei.
Îi mulþumim din suflet doamnei dr.
Cecilia Ionescu pentru timpul acordat, dar
ºi pentru lecþiile de viaþã primite de la dumneaei.
Alexandra Rizea

Birou Stare civilã - mai 2014
NAªTERI

Muºa Eric Nicholas 19.05.2014
Mãlãu Elena Ioana ªtefania 19.05.2014
Eftimie Christian Andrey – 09.01.2014 act transcris

Le dorim sãnãtate !

CÃSÃTORII

Bîr Ioan ºi Dorobanþu Claudia 16.05.2014
Coman Ciprian Ionuþ ºi Sandu Oana Maria
19.05.2014
Tomescu Lorin ºi Codreanu Ioana Carmen
21.05.2014
Dan Florin ºi Pânzaru Elena 23.05.2014
Manolache Ionel ºi Bãdãu Florica 30.05.2014
Balea Adrian Vasile ºi Ciocoiu Alina Maria 31.05.2014

Le dorim „Casã de piatrã”.

DECESE

Negulescu Mihai - 47 ani act transcris
Popescu Maria – 93 ani
Ianiþ Ana – 94 ani
Danciu Daniel - 55 ani
Stanciu Lucian – 79 ani
Bucur Aurel – 75 ani
Miculescu Elena – 62 ani
Mihai Ion -75 ani

Dumnezeu sã-i odihneascã !
inspector Liliana Sorescu
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