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ªcoala altfel – vizitã
la Primãria Pucioasa!
Dãnuþ Bãdãu, primarul oraºului
Pucioasa, a primit vizita mai multor elevi
ai unitãþilor de învãþãmânt de pe raza
localitãþii. Întâlnirea, prilejuitã de sãptãmâna „ªcoala altfel: Sã ºtii mai multe,
sã fii mai bun”, a fost una minunatã.
Copiii au fost încântaþi de clãdirea
primãriei, de discuþia purtatã cu edilul ºi
au avut numeroase curiozitãþi. Au vrut sã
afle care sunt responsabilitãþile primarului, ale angajaþilor, cum se realizeazã

alegerile, cum se naºte un proiect pentru
comunitate ºi multe altele. Au primit
rãspunsuri pertinente ºi s-au arãtat fascinaþi de aceastã experienþã ºi dornici sã
revinã.
În sala de consiliu, elevii au primit
informaþii valoroase din partea reprezentanþilor Poliþiei din oraºul Pucioasa.

1 MAI sãrbãtorit
la Centrul Cultural din Pucioasa!

Primãria Oraºului Pucioasa, prin Compartimentul
Culturã-Bibliotecã, a organizat în parteneriat cu ªcoala
Gimnazialã Mihai Viteazul Pucioasa o activitate deosebitã.
Pe scena Centrului I. Al. Brãtescu-Voineºti au urcat în
primã fazã elevi ºi dascãli din Franþa, veniþi la Pucioasa
printr-un proiect Comenius. Musafirii au cântat ºi au oferit un
moment de teatru, iar aplauzele nu au lipsit. A urmat un
spectacol extraordinar de muzicã ºi dans oferit delegaþiei
din Franþa de tineri talentaþi ai oraºului nostru: Junii Valahi,
Raluca Dobre, Mirabela Alexandru, Andrada Ilinca, formaþia
de dans modern STIL. Invitaþi ºi prezenþi în salã au fost ºi
turiºti veniþi la tratament în staþiunea de la poalele Patranei,
care au urmãrit cu atenþie derularea evenimentului.
Proiectul de Parteneriat ªcolar Bilateral Comenius-13
PBL-52-DB-RO-FR, Europe et traditions: „Valeurs fondamentales et culturelles de l’Homme”, 2013-2015 este coordonat de ªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazul” Pucioasa. În
perioada 20 aprilie-03 mai 2015, a avut loc mobilitatea
elevilor ºi profesorilor francezi în România (21 de elevi si 4
profesori). ªcoala partenerã se numeºte College Francoise
Sagan din Bornel, Franþa. Echipa de proiect de la ªcoala
Gimnazialã Mihai Viteazul: prof. Diaconescu Grigore – coordonator proiect, director prof. Grosu Gabriel-Mihai, director
adj. prof. înv. Primar Pincovici Alina-Ivona, prof. Iacob Elena,
prof. Zamfir Aurora, prof. Teotoc Loredana, prof. Vintilã
Georgiana, prof. Tufeanu Cornelia, prof. Parnia Ovidiu, prof.
Ion Sorin ºi 50 de elevi.
Pe perioada vizitei la Pucioasa, elevii ºi dascãlii din
Franþa au avut o întâlnire ºi cu Primarul Oraºului Pucioasa,
Dãnuþ Bãdãu, care i-a primit cu ospitalitate ºi le-a vorbit
Alexandra Rizea
despre zona noastrã.

Alexandra Rizea

Continuã lucrãrile
de salubrizare!
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■ ªcoala Altfel,

O sãptãmânã plinã
de activitãþi educative!
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COLEGIUL NAÞIONAL
„NICOLAE TITULESCU” - PUCIOASA
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ªCOALA GIMNAZIALÃ
„MIHAI VITEAZUL” - PUCIOASA
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Primarul Oraºului Pucioasa
a verificat stadiul lucrãrilor!
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21 mai - Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena
Ortodocºii ºi catolicii îi serbeazã în data de 21 mai pe Sfinþii
Împãraþi Constantin ºi Elena,
datoritã cãrora creºtinismul a
devenit religie permisã, jertfele
sângeroase au fost interzise ºi
duminica a fost stabilitã zi de odihnã în Imperiul Roman, perioada în
care au domnit fiind cunoscutã ca
„Epoca de aur”.
Împãratul Constantin a devenit,
prin Edictul de la Milano, un adevãrat protector al creºtinilor, în timpul domniei sale, adoptându-se o
serie considerabilã de mãsuri în
favoarea Bisericii ºi a preoþilor. De
numele
Sfântului
Împãrat
Constantin se leagã ºi Consiliul de
la Niceea, în care s-a hotãrât ca
Sfânta Sãrbãtoare a Paºtelui sã fie
sãrbãtoritã în prima duminicã de
dupã luna plinã a echinocþiului de
primãvarã.
Despre Împãrãteasa Elena se
spune cã a fost prima femeie care
ºi-a eliberat sclavii ºi a ajutat
creºtinii persecutaþi.
În calendarul popular, sãrbãtoarea Sfinþilor Constantin ºi Elena
este o sãrbãtoare a pãsãrilor de
pãdure, numitã Constantin Graur
sau Constantinul Puilor. Tradiþia
popularã ne spune cã în aceastã zi
pãsãrile de pãdure îºi învaþã puii
sã zboare.
Existã, în ziua de Constantin ºi
Elena, ºi o serie de obiceiuri ºi
superstiþii, care fac referire la vara
ce urmeazã sã-ºi facã apariþia, ºi
anume: mulþi agricultori nu
lucreazã, pentru a evita pagubele
aduse holdelor de pãsãrile cerului;
în unele regiuni ale þãrii este ultima

zi în care se mai poate semãna
porumb, ovãz ºi mei, deoarece, în
popor, se vorbeºte cã tot ce se
seamãnã dupã aceastã zi se va
usca; podgorenii respectã ziua de
Constantin Graur în ideea cã, dacã
vor munci, graurii le vor distruge
strugurii;
ziua
de
Sfântul
Constantin ºi Elena este ziua în
care pãstorii hotãrãsc cine le va fi
baci, unde vor amplasa stânele ºi
cine le va pãzi pe timpul pãºunatului; femeile, pentru a alunga
duhurile rele ºi necurate, tãmâie ºi
stropesc cu aghiasmã; pentru a se
apãra de forþe malefice, þãranii
aprind un foc mare ºi stau în jurul
lui, prin fumul focului obiºnuiesc sã
treacã ºi oile, pentru a fi ferite de
rele pe timpul cât vor sta la stânã.

„LA MULÞI ANI tuturor celor
care poartã aceste nume!
Sã aveþi parte de bucurii,
sãnãtate, liniºte sufleteascã ºi
multe împliniri! Petrecere fru moasã alãturi de cei dragi!”
jr. Dãnuþ Bãdãu,
Primarul Oraºului Pucioasa

Buletin de informare
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Hotãrâri ale Consiliului Local Pucioasa
aprilie 2015

HOTÃRÂRE

Privind: Prin care se ia act de
demisia dnei Ana Maria din funcþia
de consilier local ºi se declarã locul
vacant.

HOTÃRÂRE

Privind: Modificarea ºi completarea Hotãrârii Consiliului Local
al
Oraºului
Pucioasa
nr.
38/28.02.2013 privind desemnarea
reprezentanþilor Consiliului Local al
oraºului Pucioasa în consiliul de
administraþie
al
Spitalului
Orãºenesc Pucioasa.

HOTÃRÂRE

Privind: Transformarea în cadrul
U.A.T. Oraºul Pucioasa – Direcþia
Economicã – compartimentul
investiþii ºi proiecte europene a
funcþiei publice vacante de inspector – clasa I, grad superior în
funcþie publicã vacantã de inspector clasa I, grad asistent.

HOTÃRÂRE

Privind: Necesitatea aprobãrii
încheierii unui Acord de Parteneriat
Educaþional între U.A.T. Oraº
Pucioasa ºi Grãdiniþa Prichindel,
având tema proiectului „Colaborare
Grãdiniþã-Primãrie”.

HOTÃRÂRE

Privind: Cesiunea contractului
de închiriere nr. 10597 din

Financiar ªcoala Gimnazialã nr. 4
„Elena Donici Cantacuzino”, asupra
clãdirii ºi terenului aferent ªcolii nr.
6 Pucioasa (Maluri), ce aparþin
domeniului public al U.A.T. Oraºul
Pucioasa.

16.05.2015 ce are ca obiect închirierea terenului în suprafaþã de 13,5
mp situat în Oraºul Pucioasa, str.
Florin Popescu, cu destinaþia de
amplasare garaj, de la Ioniþã Ion la
Popa Ion.

HOTÃRÂRE

HORÃRÂRE

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

Privind: Modificarea Anexei 1 a
Hotãrârii Consiliului Local Pucioasa
nr. 122/22.08.2013 privind tarifele
pentru servicii de ecarisaj.

HOTÃRÂRE

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea situaþiilor
financiare pe anul 2014 ale S.C.
Servicii Comunitare de Utilitãþi
Publice Pucioasa SCUP SRL.

Privind: Aprobarea execuþiei
bugetelor U.A.T. Oraºul Pucioasa
încheiate la 31 martie 2015 (conform OMF/244/2651/2010).

HOTÃRÂRI

Privind: Aprobarea cheltuielilor
aferente navetei cadrelor didactice.

HOTÃRÂRE

Privind:
Aprobare
Plan
Urbanistic
Zonal
(PUZ)
Schimbare destinaþie din anexa
gospodãreascã în locuinþã, extindere parter ºi etajare, amplasament str. Pieþii, nr. 10 (3).

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea „Studiului de
oportunitate” în vederea concesionãrii fãrã licitaþie publicã a unui
teren în suprafaþã de 9,54 mp, situat în Oraºul Pucioasa, str.

Biroul Stare Civilã
- aprilie 2015 -

NAªTERI

Pucioasa: Ariciu Sofia-Maria – 01.04.2015,
Prisacariu David-Florentin – 05.04.2015, Mihãescu
Antonia-Maria – 06.04.2015.
LE DORIM SÃNÃTATE!

CÃSÃTORII

Bãnescu Ion-Lucian ºi Cartianu AndreeaMihaela – 06.04.2015, Mihai Ion-Gabriel ºi Susanu
Oana Cãtãlina – 08.04.2015, Banu Mihai ºi Popescu
Elena-Valentina – 09.04.2015, Petre Ovidiu-Ionuþ ºi
Savu Elena-Cristina – 25.04.2015.
LE DORIM „CASÃ DE PIATRÃ”!

DECESE

Rotaru Spirea – 73 ani, Mihãlcioiu Victoria – 86
ani, Neacºu Petre – 70 ani, Tãtaru Maria – 76 ani,
Bunoiu Traian – 76 ani, Sârboiu Ion – 85 ani, Molea
Gheorghe – 87 ani, Solomon Constantin – 55 ani,
Druicã Maria – 45 ani.
DUMNEZEU SÃ-I ODIHNEASCÃ!

ADEVERINÞA DE STARE CIVILÃ

(Anexa 9 din Metodologia cu privire la aplicarea
unitarã a dispoziþiilor în materie de stare civilã, aprobatã prin H.G. nr. 64/2011)
Cetãþenii români a cãror naºtere s-a înregistrat la
Primãria Pucioasa, care doresc sã încheie cãsãtorii
în strãinãtate ºi cãrora li se solicitã prezentarea unui
document, eliberat de oficiile de stare civilã, care sã
ateste faptul cã nu sunt cãsãtoriþi, se pot adresa
Primãriei Pucioasa – Biroul de Stare Civilã.
Acte necesare: cerere tip de la biroul de stare
civilã, actul de identitate în original ºi fotocopie, certificatul de naºtere – fotocopie, chitanþã 2 lei plãtitã la
casieria instituþiei.
Cererea pentru obþinerea adeverinþei de stare
civilã se poate depune personal de cãtre persoana
în cauzã sau de cãtre o altã persoanã care are
procurã specialã în acest sens.
Din procura specialã trebuie sã rezulte cã solicitantul este împuternicit de persoana îndreptãþitã,
sã-l reprezinte la Primãria Pucioasa pentru
obþinerea adeverinþei de stare civilã.
Procura specialã poate fi autentificatã de oricare
dintre urmãtoarele autoritãþi:
notar public din România,
misiunile diplomatice ale României din strãinãtate,
notar public strãin, procura urmând a fi apostilatã
sau supralegalizatã, dupã caz.
Întocmit, Inspector stare civilã,
Jeculescu Raluca

Republicii, nr. 118 bis în vederea
realizãrii unei rampe de acces conform normativelor în vigoare la
clãdirea S+P+1+M, cu funcþiunea
birouri, proprietatea SC BENETON
SERV SRL.

HOTÃRÂRE

Privind: Repartizarea a 2 (douã)
locuinþe din fondul locativ de stat ºi
anume ap. nr. 16, bl. C3, str. Florin
Popescu ºi ap. 36 din bl. 103, str.
Stadionului.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea modificãrii
art. 1 din HCL nr. 113/27.11.2014
privind acordarea Normei de hranã

pentru personalul Poliþiei Locale
Pucioasa începând cu data
01.01.2015, în conformitate cu
prevederile art. 35^1 din Legea nr.
155/2010 a Poliþiei Locale, O.G. nr.
26/1994 republicatã, privind drepturile de hranã, în timp de pace ce
se acordã personalului din sectorul
de apãrare, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã ºi HG nr. 171/2015
privind stabilirea metodologiei ºi
regulile de aplicare a drepturilor
prevãzute de art. 35^1 din Legea
Poliþiei Locale nr. 155/2010.

HOTÃRÂRE

Privind: Revocarea dreptului de
administrare de cãtre Centrul

HOTÃRÂRE

Privind: Modificarea HCL nr.
34/26.03.2015 privind modificarea
contractului de servicii de închiriere
autovehicule
cu
nr.
7578/04.04.2013 încheiat între
U.A.T. Oraºul Pucioasa ºi S.C.
Servicii Comunitare de Utilitãþi
Pucioasa SCUP S.R.L.

HOTÃRÂRE

Privind: Modificarea HCL nr.
32/26.03.2015 privind modificarea
contractului de servicii de închiriere
autovehicule
cu
nr.
17752/25.08.2014 încheiat între
U.A.T. Oraºul Pucioasa ºi S.C.
Servicii Comunitare de Utilitãþi
Pucioasa SCUP S.R.L.

BIROUL VENITURI VÃ INFORMEAZÃ
La nivelul Biroului Venituri din cadrul Unitãþii
Administrativ Teritoriale Pucioasa s-a aplicat procedura privind acordarea facilitãþilor pentru persoane fizice. Scopul acestei proceduri este stabilirea unui set de reguli ºi responsabilitãþi
privind acordarea facilitãþilor pentru persoane
fizice.
Potrivit art. 284 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal cu modificãrile?si completãrile ulterioare:
(1) Impozitul pe clãdiri, impozitul pe teren,
taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru
eliberarea certificatelor, avizelor ºi autorizaþiilor,
precum ºi alte taxe prevãzute la art. 282 ºi art.
283 nu se aplicã pentru:
a) veteranii de rãzboi;
b) persoanele fizice prevãzute la art. 1 al
Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instauratã cu începere de la
6 martie 1945, precum ºi celor deportate în
strãinãtate ori constituite în prizonieri, republicat,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum
ºi în alte legi.
Persoanele prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. b)
ºi art. 4 alin. (1) din Legea recunoºtinþei faþã de
eroii-martiri ºi luptãtorii care au contribuit la victoria Revoluþiei române din decembrie 1989 nr.
341/2004, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu
datoreazã:
a) impozitul pe clãdiri pentru locuinþa situatã
la adresa de domiciliu;
b) impozitul pe teren aferent clãdirii prevãzute la lit. a);
c) taxa asupra mijloacelor de transport aferentã unui singur autoturism tip hycomat sau a
unui mototriciclu.
(3) Impozitul pe clãdiri ºi impozitul pe teren
nu se aplicã vãduvelor de rãzboi ºi vãduvelor
veteranilor de rãzboi care nu s-au recãsãtorit.
(4) Impozitul pe clãdiri, impozitul pe teren ºi
taxa pentru eliberarea unei autorizaþii pentru
desfãºurarea unei activitãþi economice nu se
datoreazã de cãtre persoanele cu handicap grav
sau accentuat ºi de persoanele încadrate în
gradul I de invaliditate.
(5) În cazul unei clãdiri, al unui teren sau al
unui mijloc de transport deþinut în comun de o
persoanã fizicã prevãzutã la alin. (1), (2), (3) sau
(4), scutirea fiscalã se aplicã integral pentru proprietãþile deþinute în comun de soþi.
(6) Scutirea de la plata impozitului pe clãdiri
se aplicã doar clãdirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevãzute la alin. (1), (2), (3) sau
(4).
(7) Scutirea de la plata impozitului pe teren
se aplicã terenului aferent clãdirii utilizate de
persoanele fizice prevãzute la alin. (1) lit. b), alin.
(2) ºi alin. (4).
(7^1) Scutirea de la plata taxei asupra
mijloacelor de transport se aplicã doar pentru un

singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevãzute la alin. (1) ºi (2).
(7^2) Scutirea de la plata impozitelor ºi taxelor locale, precum ºi de la plata impozitului
corespunzãtor pentru terenurile arabile, fâneþe ºi
pãduri, în suprafaþã de pânã la 5 ha, se aplicã
pentru veteranii de rãzboi, vãduvele de rãzboi ºi
vãduvele veteranilor de rãzboi care nu s-au
recãsãtorit.
(8) Scutirea de la plata impozitului prevãzutã
la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplicã unei persoane începând cu prima zi a lunii urmãtoare
celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.
(9)Persoanele fizice ºi/sau juridice române
care reabiliteazã sau modernizeazã termic
clãdirile de locuit pe care le deþin în proprietate,
în condiþiile Ordonanþei Guvernului nr. 29/2000*)
privind reabilitarea termicã a fondului construit
existent ºi stimularea economisirii energiei termice, aprobatã cu modificãri prin Legea nr.
325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste clãdiri pe perioada de rambursare a creditului
obþinut pentru reabilitarea termicã, precum ºi de
taxele pentru eliberarea autorizaþiei de construire pentru lucrãrile de reabilitare termicã.
(10) Impozitul pe clãdiri, impozitul pe teren,
taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru
eliberarea certificatelor, avizelor ºi autorizaþiilor,
precum ºi alte taxe prevãzute la art. 282 ºi 283
se reduc cu 50%, în conformitate cu Ordonanþa
Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor
facilitãþi persoanelor care domiciliazã sau
lucreazã în unele localitãþi din Munþii Apuseni ºi
în Rezervaþia Biosferei “Delta Dunãrii”, republicatã, cu modificãrile ulterioare, pentru persoanele fizice care domiciliazã ºi trãiesc în localitãþile precizate în:
a) Hotãrârea Guvernului nr. 323/1996 privind
aprobarea Programului special pentru sprijinirea
dezvoltãrii economico-sociale a unor localitãþi
din Munþii Apuseni, cu modificãrile ulterioare;
b) Hotãrârea Guvernului nr. 395/1996 pentru
aprobarea Programului special privind unele
mãsuri ºi acþiuni pentru sprijinirea dezvoltãrii
economico-sociale a judeþului Tulcea ºi a
Rezervaþiei Biosferei “Delta Dunãrii”, cu modificãrile ulterioare.
(11) Nu se datoreazã taxa asupra succesiunii, prevãzutã de Ordonanþa Guvernului nr.
12/1998**) privind taxele de timbru pentru activitatea notarialã, republicatã, cu modificãrile ulterioare, dacã încheierea procedurii succesorale a
fost fãcutã în termen de un an de la data decesului autorului bunurilor. Aceastã taxã nu se
datoreazã nici în cazul autorilor decedaþi anterior datei de 1 ianuarie 2005, dacã încheierea procedurii succesorale a fost fãcutã pânã la data de
31 decembrie 2005 inclusiv.
(12) Taxele de timbru prevãzute la art. 4 alin.
(1) din Ordonanþa Guvernului nr. 12/1998**),
republicatã, cu modificãrile ulterioare, referitoare

la autentificarea actelor între vii, translative ale
dreptului de proprietate ºi ale altor drepturi reale
ce au ca obiect terenuri fãrã construcþii, din
extravilan, se reduc la jumãtate.
(13) Impozitul pe clãdiri nu se datoreazã
pentru clãdirea unei persoane fizice, dacã:
a) clãdirea este o locuinþã nouã, realizatã în
condiþiile Legii locuinþei nr. 114/1996, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
sau
b) clãdirea este realizatã pe bazã de credite,
în conformitate cu Ordonanþa Guvernului nr.
19/1994 privind stimularea investiþiilor pentru
realizarea unor lucrãri publice ºi construcþii de
locuinþe, aprobatã cu modificãri prin Legea nr.
82/1995, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
(14) Scutirile de impozit prevãzute la alin.
(13) se aplicã pentru o clãdire timp de 10 ani de
la data dobândirii acesteia. În cazul înstrãinãrii
clãdirii, scutirea de impozit nu se aplicã noului
proprietar al acesteia.
*) Ordonanþa Guvernului nr. 29/2000 a fost
abrogatã. A se vedea Legea nr. 121/2014.
**) Ordonanþa Guvernului nr. 12/1998, republicatã, a fost abrogatã prin Legea nr. 343/2006
Pentru acordarea acestor facilitati se va aplica urmatoarea procedura:
- Contribuabilul care se afla in una dintre
aceste situatii va depune o cerere la
Registratura U.A.T. Oras Pucioasa insotita de
documentele justificative dupa caz: copie legitimatie de veteran de razboi, vaduva de razboi
sau vaduva de veteran de razboi, copie certificat
de handicap sau de invaliditate, copie certificat
de revolutionar, copie acte care atesta
incadrarea in categoria persoanelor persecutate
din motive politice sau deportate sau alte documente care atesta faptul ca se incadreaza in una
dintre situatiile prevazute de art.284 din Legea
nr.571/2003
- cererea va fi insotita pe langa documentele
mai sus mentionate si de urmatoarele acte:
copie de pe actul de identitate, copie de pe actul
de proprietate asupra bunurilor imobile pentru
care se solicita scutirea de la plata impozitului si
alte documente din care rezulta ca sunt bunuri
comune.
Dupa primirea cererii inspectorul cu atributii
de acordare a facilitatii fiscale va verifica cererea
impreuna cu documentele anexate si in cazul in
care contribuabilul se incadreaza in prevederile
legale va intocmi un referat de acordare a facilitatilor fiscale care va fi vizat pentru controlul
financiar - preventiv si aprobat de primar, iar in
baza dispozitiei primarului va proceda la scutirea
de la plata impozitelor si taxelor locale.
Aceastã procedurã se aplicã de la data de
26.11.2014.
Întocmit,
Ec. Ilioan Elena
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Semnal de alarmã tras
de primarul Oraºului Pucioasa!

Drumul Judeþean 710 A Pucioasa –
Vârfuri se aflã în continuare într-o stare
deplorabilã! Cu toate sesizãrile fãcute de
Primarul Oraºului Pucioasa, Dãnuþ Bãdãu,
cãtre Consiliul Judeþean Dâmboviþa, în
administrarea cãruia se aflã tronsonul
respectiv, pentru a rezolva problema, situaþia
este aceeaºi. Au trecut aproximativ 4 luni în
care partea carosabilã se surpã pe zi ce
trece, iar stâlpii de curent o iau la vale,
existând un pericol constant în zonã.
Ploile din ultimele zile nu fac decât sã
înrãutãþeascã situaþia ºoselei, iar drumul sã
se deterioreze constant. Pericolul surpãrii
este unul iminent, iar în curând circulaþia
poate fi sistatã, acest lucru creând o mare
problemã pentru cei care tranziteazã zona.
Alexandra Rizea

Primãria Oraºului Pucioasa ºi SC Servicii
Comunitare de Utilitãþi Publice Pucioasa SCUP SRL au
desfãºurat acþiuni de înfrumuseþare/salubrizare în
Oraºul Pucioasa ºi în cartierele staþiunii. Zilnic se
mãturã, s-au curãþat ºanþurile ºi s-a defriºat.
Alexandra Rizea

■ CAMERA AGRICOLÃ JUDEÞEANÃ DÂMBOVIÞA CAMPANIA APIA 2015

În acest an pentru a beneficia de acordarea ajutoarelor naþionale tranzitorii fermierii trebuie sã
depunã la APIA o singurã cerere atât pentru sectorul
vegetal cât þi pentru cel zootehnic.
Pentru a beneficia de acordarea ajutoarelor
naþionale tranzitorii fermierii trebuie:
a) sã fie înregistraþi în Registrul unic de identificare, administrat de APIA;
b) sã depunã cerere unicã de platã în termen;
c) sã exploateze un teren agricol cu o suprafaþã
de cel puþin 1 ha, suprafaþa parcelei agricole sã fie de
cel puþin 0,3 ha.
d) sã declare la depunerea cererii unice de platã
datele de identificare ºi de contact actualizate;
e) persoanele juridice trebuie sã notifice APIA în
termen de 15 zile calendaristice cu privire la modificãrile apãrute;
f) orice modificare a datelor declarate în cererea
unicã de platã ºi în documentele doveditoare survenitã în perioada cuprinsã între data depunerii cererii ºi
data acordãrii plãþii se comunicã în termen de 15 zile
calendaristice, în scris, la APIA;
g) sã înscrie, sub sancþiunea legii, date reale,
complete ºi perfect valabile în formularul de cerere
unicã de platã ºi în documentele anexate acesteia
privind lista suprafeþelor ºi/sau efectivele de animale;
h) sã fie de acord ca datele din formularul de
cerere unicã de platã sã fie introduse în baza de date
a Sistemului Integrat de Administrare ºi Control,
i) sã fie de acord ca datele personale, datele
înscrise în cererea unicã de platã despre suprafeþele
din exploataþie sã facã obiectul controalelor administrative încruciºate cu bazele de date ale altor
autoritãþi publice cu competenþe în gestionarea acestor tipuri de date;
j) sã respecte normele privind ecocondiþionalitatea;
k) sã prezinte la depunerea cererii unice de platã
sau a modificãrilor aduse acesteia, documentele
necesare. Aceste documente trebuie sã fie încheiate
înaintea depunerii cererii unice de platã ºi trebuie sã
fie valabile cel puþin pânã la data de 1 decembrie a
anului de cerere;
l) sã furnizeze toate informaþiile solicitate de
APIA în termenele stabilite de aceasta;
m) sã permitã efectuarea controalelor de cãtre
APIA sau de cãtre alte instituþii abilitate în acest
sens.
La depunerea cererii unice de platã, fermierii trebuie sã prezinte la APIA pentru teren urmãtoarele:
a) copie de pe cartea de identitate/ buletinul de
identitate/ paºaport/ certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerþului/ certificatul de înregistrare
fiscalã, dupã caz, iar în cazul reprezentantului, copie
de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/ buletin de identitate/ paºaport;
b) dovada deþinerii unui cont bancar activ;
c) procura notarialã, în cazul în care fermierul
persoanã fizicã împuterniceºte o persoanã pentru
depunerea cererii unice de platã.
(2) Documentele care fac dovada utilizãrii legale
a terenului agricol pentru care s-a depus cererea
unicã de platã, sunt:
a) adeverinþa eliberatã de primãria pe raza cãreia
este amplasat terenul în cauzã, în conformitate cu
datele din Registrul agricol;
b) copie conform cu originalul a filelor în care
sunt înscrise datele din cap. II.b ºi cap. III din registrul
agricol;
c) copie conform cu originalul contractului de

Informare APIA

concesiune/arendã încheiat cu Agenþia Domeniilor
Statului, denumitã în continuare ADS, în cazul fermierilor care utilizeazã aceastã categorie de terenuri.
d) Funcþionarul APIA, responsabil cu administrarea cererii unice de platã, verificã valabilitatea documentelor prezentate ºi poate decide sã solicite
orice alte documente
Fermierii care deþin mai mult de un titlu de proprietate, contract de arendare, concesiune, asociere
în participaþiune, închiriere sau comodat, depun la
APIA, un tabel centralizator.
Pentru a beneficia de Ajutoare Naþionale
Tranzitorii în Sectorul Zootehnic-ANTZ-ANTZ se
acordã fermierilor crescãtori de animale din speciile
bovine, ovine/caprine, înscriºi în evidenþa APIA cu
cod unic de identificare, în funcþie de criteriile de eligibilitate, pentru urmãtoarele scheme:
a) schemã decuplatã de producþie, specia
bovine, în sectorul lapte;
b) schemã decuplatã de producþie, specia
bovine, în sectorul carne;
c) schemã cuplatã de producþie, speciile
ovine/caprine.
ANTZ pentru schema fermierilor crescãtori de
bovine, care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele
condiþii:
a) la data solicitãrii ANTZ exploataþia sã fie înregistratã în Registrul naþional al exploataþiilor (RNE) în
care existã cel puþin un animal identificat ºi înregistrat in conformitate cu legislaþia sanitara veterinara in
vigoare din speciile bovine, ovine, caprine, sau suine;
b) pentru anul de cerere 2015, solicitantul sã fie
înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de
lapte în anul de cotã 2014-2015;
c) solicitantul sã fi livrat ºi/sau vândut direct o
cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotã
de referinþã 2012-2013;
d) sã deþinã registrul individual al exploataþiei;
Plata ANTZ pentru schema prevãzutã se acordã
pe cantitatea de lapte produsã ºi înregistratã la livrãri
ºi/sau vânzãri directe în sistemul de administrare a
cotelor de lapte în anul de cotã 2012-2013.
Pentru fermierii crescãtori de bovine nou-înregistraþi în sistemul de administrare a cotelor de lapte în
anul de cotã 2013-2014, plata ANTZ pentru schema
prevãzutã se acordã fermierilor care îndeplinesc
cumulativ urmãtoarele condiþii:
a) la data solicitãrii ANTZ exploataþia sã fie înregistratã în Registrul naþional al exploataþiilor (RNE);
b) solicitantul sã fi livrat ºi/sau vândut direct o
cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotã
2013-2014;
c) pentru anul de cerere 2015, solicitantul sã fie
înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de
lapte în anul de cotã 2014-2015;
d) sã deþinã registrul individual al exploataþiei.
Pentru fermierii crescãtori de bovine nou-înregistraþi în sistemul de administrare a cotelor de lapte în
anul de cotã 2014-2015, plata ANTZ pentru schema
prevãzutã se acordã fermierilor care îndeplinesc
cumulativ urmãtoarele condiþii:
a) la data solicitãrii ANTZ exploataþia sã fie înregistratã în Registrul naþional al exploataþiilor (RNE);
b) solicitantul sã fi livrat ºi/sau vândut direct o
cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotã
2014-2015;
c)sã deþinã registrul individual al exploataþiei
ANTZ se acordã fermierilor care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiþii:
a) deþin un efectiv de minimum capete bovine cu

vârsta de minimum 16 luni la data de referinþã 31 ianuarie 2013 înregistrate în RNE;
b) la data solicitãrii ANTZ exploataþia este înregistratã în Registrul naþional al exploataþiilor (RNE).
Plata ANTZ pentru schema prevãzutã se acordã
pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni, precum ºi pentru tineretul bovin mascul
ºi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în
exploataþie la data de referinþã.. Pentru exploataþiile
înfiinþate dupã data de referinþã 31 ianuarie 2013,
beneficiazã de ANTZ atât animalele care nu au beneficiat de primã în alte exploataþii, cât ºi transferurile
totale de animale
Pentru exploataþiile înfiinþate în perioada 1 februarie 2013-17 aprilie 2014, plata ANTZ pentru
schema prevãzutã se acordã fermierilor care
îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiþii:
a) deþin un efectiv minim de 3 capete bovine cu
vârsta de minimum 16 luni la data de 17 aprilie 2014
înregistrate în RNE;
b) la data solicitãrii ANTZ exploataþia sã fie înregistratã în Registrul naþional al exploataþiilor (RNE) în
care existã cel puþin un animal identificat ºi înregistrat in conformitate cu legislaþia sanitara veterinara in
vigoare din speciile bovine, ovine, caprine, sau suine;
c) sã deþinã registrul individual al exploataþiei.
Pentru exploataþiile înfiinþate în perioada 18
aprilie 2014 - 1 martie 2015, plata ANTZ pentru
schema prevãzutã se acordã fermierilorcare
îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiþii:
a) deþin un efectiv minim de 3 capete bovine cu
vârsta de minimum 16 luni la data de 1 martie 2015
înregistrate în RNE;
b) la data solicitãrii ANTZ exploataþia sã fie înregistratã în Registrul naþional al exploataþiilor (RNE);
c) sã deþinã registrul individual al exploataþiei.
ANTZ
pentru
fermierii
crescãtori
de
ovine/caprine, pentru femelele de ovine ºi/sau
femelele de caprine identificate conform legislaþiei în
domeniu care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele
condiþii:
a) efectivul din exploataþia înregistratã în RNE sã
fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de
capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de
minimum un an la data de 31 martie a anului in care
se depune cererea unicã de plata;
b) la data solicitãrii ANTZ efectivul de femele
ovine/femele caprine pentru care se solicitã ANTZ sã
fie înscris în RNE;
c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicitã ANTZ sã fie menþinut în
exploataþie la adresa/locaþia menþionatã în cerere pe
perioada de reþinere de 100 zile de la data –limitã de
depunere a cererii unice de platã;
d) sã deþinã registrul individual al exploataþiei
Toþi fermierii care solicitã ANTZ trebuie sã prezinte adeverinþa emisã de cãtre medicul veterinar cu
competenþe în acest sens, care atestã:
(a) cã toate bovinele, ovinele ºi caprinele din
exploataþie sunt cuprinse în Programul acþiunilor de
supraveghere, prevenire, control ºi eradicare a bolilor
la animale, a celor transmisibile de la animale la om,
protecþia animalelor ºi protecþia mediului, de identificare ºi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor ºi
caprinelor, iar acþiunile prevãzute sunt efectuate la zi;
(b) efectivul de animale, detaliat pe crotalii, pe
care îl deþine solicitantul la data eliberãrii adeverinþei;
(c) cã solicitantul deþine Registrul individual al
exploataþiei.
Documentele specifice care însoþesc cererea

unicã de platã pentru zootehnie:
a) copia de pe paºaportul fiecãrui animal pentru
care se solicitã ANTZ/copie de pe documentele care
atestã ieºirile din efectiv, dupã caz,
b) copia de pe dovada de înregistrare a solicitantului în sistemul de administrare a cotelor de lapte în
anul de cotã 2014- 2015 pentru fermierii care au
solicitat ANTZ precum ºi a cantitãþilor de lapte livrate
ºi/sau vândute direct, în cazul fermierilor noi înregistraþi în sistemul de administrare a cotelor de lapte
sau care nu au depus cereri în anii 2013 ºi 2014;
c) adeverinþa prin care se recunoaºte statutul de
crescãtor de bovine al solicitantului eliberatã de cãtre
o organizaþie a crescãtorilor de bovine. Adeverinþa se
elibereazã gratuit, indiferent dacã solicitantul este
membru sau nu al organizaþiei/asociaþiei respective.
Documentul specific care însoþeºte cererea
unicã de platã pentru schema ovine/caprine este
adeverinþa prin care se recunoaºte statutul de
crescãtor de ovine/caprine al solicitantului
Adeverinþa se elibereazã gratuit, indiferent dacã
solicitantul este membru sau nu al federaþiei/asociaþiei respective
Sprijinul Cuplat in sectorul Zootehnic se acordã
fermierilor activi, crescãtori de animale, din speciile
bovine, ovine/caprine în funcþie de efectivul de animale solicitat de beneficiar, din urmãtoarele categorii:
a) vaci de lapte- un efectiv de minimum 10 ºi
maximum 250 capete vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, în exploataþii cu cod ANSVSA;
b) ovine- un efectiv de minimum 150 ºi maximum
600 de capete de femele ovine ºi/sau berbeci de
reproducþie, inclusiv, pe beneficiar, în exploataþii cu
cod ANSVSA, care au vârsta de minimum un an la
data de 31 martie a anului de solicitare a SCZ;
femelele ovine ºi/sau berbecii de reproducþie din
exploataþie, pentru care beneficiarul solicitã SCZ, sã
aibã vârsta de maximum 8 ani pentru femele ºi,
respectiv 6 ani pentru berbecii de reproducþie la
data-limitã de depunere a cererii unice de platã;
c) caprine- efectiv de minimum 50 ºi maximum
500 de capete de femele caprine ºi/sau þapi de reproducþie, inclusiv, pe beneficiar, în exploataþii cu cod
ANSVSA, care au vârsta de minimum un an la data
de 31 martie a anului de solicitare a SCZ; femelele
caprine ºi/sau þapii de reproducþie din exploataþie
pentru care beneficiarul solicitã SCZ sã aibã vârsta
de maximum 8 ani la femele ºi respectiv 6 ani la þapii
de reproducþie la data limitã de depunere a cererii de
platã;
d) taurine din rase de carne ºi metiºii acestoraun efectiv de animale de minimum 10 ºi maximum
250 capete taurine de carne, inclusiv.
Toþi fermierii activi care solicitã SCZ trebuie sã
prezinte adeverinþã emisã, de cãtre medicul veterinar
cu competenþe în acest sens, care atestã:
(a) cã toate bovinele, ovinele ºi caprinele din
exploataþie sunt cuprinse în Programul acþiunilor de
supraveghere, prevenire, control ºi eradicare a bolilor
la animale, a celor transmisibile de la animale la om,
protecþia animalelor ºi protecþia mediului, de identificare ºi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor ºi
caprinelor, iar acþiunile prevãzute sunt efectuate la zi;
(b) efectivul de animale, detaliat pe crotalii, pe
care îl deþine solicitantul la data eliberãrii adeverinþei;
(c) cã solicitantul deþine Registrul individual al
exploataþiei.
Întocmit: ing. Parghel Elena
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COLEGIUL NAÞIONAL „NICOLAE TITULESCU” - PUCIOASA
Colegiul Naþional „Nicolae Titulescu”,
beneficiar al Programului Erasmus+,
Acþiunea Cheie 2, reprezentat
la a doua mobilitate pe termen scurt
a elevilor – Cerignola, Italia

În sãptãmâna 23 – 27 martie 2015 a avut
loc în oraºul Cerignola, Italia, a doua mobilitate pe termen scurt a elevilor în cadrul
proiectului „BE, ACT, LIVE: Being Aware,
Discovering the Quality of Life, Acting for
Living!” finanþat în cadrul Programului
Erasmus+, Acþiunea Cheie 2, parteneriate
strategice în domeniul ºcolar. Proiectul se
dezvoltã în cadrul unui parteneriat, în care
sunt implicate opt instituþii (cinci ºcoli
europene ºi trei parteneri care nu sunt instituþii de învãþãmânt): Colegiul Naþional
„Nicolae Titulescu” - Pucioasa, România,
instituþia coordonatoare; I.I.S. „A. RIGHI”Cerignola, Italia; Agrupamento de Escolas
de Barcelos - Barcelos, Portugalia; I.I.S. „A.
RIGHI”- Cerignola, Italia; Anyksciu Antano
Baranausko Pagrindine Mokykla - Anykšèiai,
Lituania; Gimnazjum Dwujezyczne w
Boguchwale - Boguchwala, Polonia; Innova
Project Consulting S.R.L. - Bucureºti,
România; P&Partners Consulting Services
SRL - Bucureºti, România; SC SKA NET
SRL- Bucureºti, România.
Tema Modulului II a fost „Viaþa Activã” ºi
în cadrul sesiunilor de lucru au fost organizate activitãþi care urmãreau sã sublinieze
importanþa sportului, a respiraþiei corecte,
dar ºi a somnului în viaþa cotidianã a unui
tânãr. Trebuie spus cã Modulul II completeazã formarea începutã în ianuarie, la
Colegiul Naþional „N.Titulescu”, Pucioasa,
când s-a discutat despre „Alimentaþia sãnãtoasã”.
În cadrul acestor sesiuni de formare sunt
instruiþi câte 6 elevi din fiecare þarã participantã în proiect ºi profesorul însoþitor. Ei
devin formatori pentru alþi 80 de elevi din
ºcolile de provenienþã, pe tema educaþiei
pentru un stil de viaþa sãnãtos, comportamente responsabile si farmacovigilenþa.
Reprezentanþii
Colegiului
Naþional
„Nicolae Titulescu” Pucioasa la mobilitatea
din Italia au fost Cioroba Ioana, Manta ªtefania, Petre Bianca, Sîrbu Theodor, Vasile
Antoniu (X A) ºi Pleºea Ioana (IX A) însoþiþi
de prof. Elena Nicolaescu.
Programul organizat de gazde a cuprins
sesiuni de lucru ºi vizite culturale graþie cãrora ne-am imbogãþit cunoºtinþele despre Italia
si italieni.
Luni, prima zi, prima surprizã: Instituto
d’Instruzione Secondaria Superiore „Augusto
Righi” este o ºcoalã modernã, situatã la periferia oraºului, în care-ºi desfaºoarã activitatea zilnicã 622 de elevi ºi 133 de profesori.
Clãdirea este uriaºã, dar foarte primitoare:
caldã, bine luminatã, cu pereþi plini de afiºe ºi
postere. Am fost primiþi de directorul ºcolii,
dornic sã viziteze România la recomandãrile
elevilor ºi profesorilor care au venit la noi în
ianuarie ºi de membrii echipei de proiect din
ºcoala gazdã. A urmat tradiþionalul salut de
bun venit al italienilor, prezentarea oficialã a
oaspeþilor ºi vizitarea ºcolii: laboratoare
echipate ireproºabil, sãli de clasã cu mobilier
nou, bibliotecã, spaþii pentru elevi, birouri,
teren si salã de sport, piscinã in construcþie...
Dupa vizitarea ºcolii am fãcut un tur al
oraºului: Cerignola este o localitate de
58.000 de locuitori, în provincia Foggia,
regiunea Puglia. Primul document care
menþioneazã existenþa localitãþii este
„Codice Diplomatico Barese” ºi dateazã din
1150. Poziþia strategicã a localitãþii pe antica
„Via Traiana” îi asigurã încã din Evul Mediu o
poziþie importantã in domeniul agriculturii ºi
comerþului. Puncte de atracþie în oraº sunt
biserica Sf. Augustin (construitã în sec. XV),
la Chiesa Madre (fosta catedralã construitã
în sec. XI - XII), Turnul German, Domul Tonti
(construit de Paolo Tonti ºi închinat apostolului Petru), teatrul Mercadante(principala instituþie culturalã a oraºului, impunãtoare prin
eleganþã ºi dimensiune, adãposteºte spectacole realizate în colaborare cu il Teatro
Pubblico Pugliese). Cel mai mult ne-a atras
atenþia Câmpul Foselor din centrul vechi al
oraºului. Aceste fose sunt unice in Italia. Aici
iºi pãstrau granele oamenii bogaþi ai zonei.
Aratã ca niºte morminte ºi au fost inchise in
urmã cu vreo 30 ani, dar zona în care sunt
amplasate este inclusã în lista patrimoniului
UNESCO.

Dupã-amiazã, în cadrul atelierelor de
lucru, formatoarea P&Partners Consulting
Services SRL, Oana Pop a propus activitãþi
de recapitulare a formãrii din primul modul,
urmate de discuþii referitoare la importanþa
activitãþii fizice zilnice in viaþa adolescenþilor.
Ziua a doua a început cu activitãþi organizate pe tema dansului. Fiecare echipã a realizat o prezentare teoreticã ºi practicã a câte
unui dans. Românii au ales valsul. ªi s-au
descurcat de minune. În partea a doua a
zilei, reprezentantul SKA NET, Cãtãlin Oancea ne-a vorbit despre respiraþia conºtientã,
atelier în cadrul cãruia Toni Vasile, secundat
de un elev italian a demonstrat importanþa
controlului respiraþiei in situaþii limitã. Am
învãþat cã respiraþia are legãturã nu doar cu
sãnãtatea, ci ºi cu capacitatea de efort ºi
chiar cu poziþia corpului. La sfârºitul zilei, formatoarea a propus un joc de rol care avea ca
ºi scop ilustrarea stilului de viaþã sãnãtos.
Miercuri a fost ziua dedicatã vizitelor culturale. Am fost la Trani. Acest oraº era cel mai
important port al Pugliei ºi, în acelaºi timp,
poartã cãtre Orient, martor viu al istoriei
medievale, fascinant si misterios prin bisericile ºi palatele sale. Ieºise soarele când am
ajuns în oraº ºi arhitectura oraºului, palmierii
ºi verdele mãrii ne-au creat impresia cã suntem intr-un film italian din anii 80. Am vizitat
castelul Trani, construit la începutul secolului
XIII de împãratul german Frederick al II-lea
din piatra localã alb-gãlbuie care îi asigurã
farmecul unic. La începutul secolului XVI a
fost renovat de Carol Quintul cu scopul de a
fi transformat in fortãreaþã militarã. În secolele XIX – XX (pânã in 1974) a servit drept
principalã închisoare a provinciei. Peste
drum de castel dai de o catedralã impunãtoare prin stilul baroc ºi aceeasi culoare albgãlbuie care o face sã strãluceascã în
soarele mediteranean. A fost construitã la
începutul secolului XI ºi este dedicatã unui
pelerin grec de la care ºi-a luat ºi numele,
Cattedrale di San Nicola il Pellegrino. Ceea
ce ne-a atras atenþia la aceastã catedralã e
faptul cã adãposteºte 3 culte religioase: la
subsol se aflã morminte ale pelerinilor de
diverse naþionalitãþi, morminte iudaice, la
parter se aflã o încãpere în care se þin ºi în
zilele noastre slujbe de rit ortodox, iar la etaj
este situatã biserica catolicã.
Dupã-amiazã am vizitat una dintre cele
mai mari saline din Europa, la Margherita di
Savoia. Am încheiat ziua cu o romanticã
plimbare pe plajã, unde am admirat apusul
soarelui.
Joi dimineaþa am participat la alte activitãþi organizate în cadrul sesiunilor de formare legate în principal de raportul între efortul fizic ºi respiraþia conºtientã. Dupã aceea
am vizitat împrejurimile oraºului: o fabricã de
îmbuteliere a vinului ºi o bisericã inchinatã
patroanei oraºului, Madonna di Ripalta,
transformatã în fortareaþã de cavalerii teutoni
în sec. XIII, care au adãugat complexului
ceea ce se numeºte în zilele noastre la Torre
Alemanna, turn militar de observaþie.
În a doua parte a zilei am vorbit despre
Ikebana, arta vieþii ºi a vitalitãþii prin aranjamente florale. Copiii au învãþat cã viaþa activã
nu înseamnã doar sport, ci ºi activitãþi de
timp liber care au ca scop educaþia pentru
frumos. La sfârºitul atelierului, fiecare echipã
ºi-a prezentat creaþia, explicând simbolurile
pe care a vrut sã le ilustreze. Ziua de lucru
s-a încheiat cu o sesiune de prezentare a
importanþei somnului în viaþa noastrã.
Ultima zi a început cu activitãþi practice
realizate de elevi, care urmãreau sã evi-

denþieze necesitatea odihnei ºi problemele
cauzate de lipsa somnului. A urmat
înmânarea diplomelor de participare într-un
cadru festiv organizat de gazde ºi vizita la
muzeul oraºului. Acest muzeu cuprinde
secþiuni de etnografie, istorie ºi un departament dedicat muzicii. Cerigniolanii se mândresc cu faptul cã o parte din Cavaleria
Rusticanã a fost creatã in timpul unui sejur în
oraºul lor, a lui Pietro Mascagni.
Experienþa italianã s-a încheiat cu o
petrecere de rãmas-bun organizatã la Clubul
Rotary din oraº. S-a cântat imnul proiectului
(remake al melodiei „We are the world”Michael Jackson, creat de echipa polonezã),
s-a dansat, s-au prezentat poze din proiect,
iar înainte de plecare s-a plâns, ca de obicei.
Considerãm cã sãptãmâna petrecutã în
sudul Italiei a fost pentru noi o ocazie, nu
doar sã gustãm din bunãtãþile tradiþionale
specifice, ci ºi sã ne facem noi prieteni, italieni sau de alte naþionalitãþi, sã vizitãm locuri
inedite ºi sã ne bucurãm , chiar ºi doar pentru douã zile de soarele mediteranean.
Prof. Elena Nicolaescu, membru
în echipa de proiect
Prof. Veronica Oancea,
coordonatorul proiectului
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.

Colegiul Naþional „Nicolae Titulescu”,
partener în cadrul proiectului „ACCED /
Absolvenþi Competitivi Cãtre o Economie
Durabilã – tehnici inovative
pentru îmbunãtãþirea inserþiei
elevilor de liceu pe piaþa muncii”
În perioada 25.04.2014 – 23.10.2015, se
deruleazã proiectul „ACCED / Absolvenþi
Competitivi Cãtre o Economie Durabilã –
tehnici inovative pentru îmbunãtãþirea inserþiei elevilor de liceu pe piaþa muncii” POSDRU/161/2.1/G/139606, în cadrul parteneriatului: Asociaþia Târgoviºte spre Europa
(Beneficiar), Colegiul Naþional „Nicolae Titulescu” Pucioasa (Partener 1), Liceul Tehnologic Pucioasa (Partener 2) ºi Asociaþia
InoVitaVerde (Partener 3). Proiectul este cofinanþat din Fondul Social European, prin
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane Axa prioritarã 2, Domeniul major de intervenþie 2.1.
Obiectivul general al proiectului vizeazã
îmbunãtãþirea perspectivelor de inserþie pe
piaþa muncii a elevilor din învãþãmântul preuniversitar prin optimizarea serviciilor de consiliere ºi orientare profesionalã, prin creºterea performanþei stagiilor de practicã ºi utilizarea metodelor inovative de tip „firme de
exerciþiu”. Grupul þintã selectat din cadrul
Partenerului 1 - Colegiul Naþional „Nicolae Titulescu” Pucioasa va fi reprezentat de 500
elevi. În cadrul proiectului, elevii beneficiazã
de consiliere ºi orientare profesionalã ºi activitãþi inovative specifice - firme de exerciþiu.
Pânã la sfãrºtiul lunii februarie 2015, au
fost selectaþi în grupul þintã al proiectului peste 300 elevi din clasele IX-XII. Toþi elevii selectaþi beneficiazã de activitatea A2. Consilierea ºi orientarea profesionalã a elevilor
din grupul þintã al proiectului - activitate realizatã de Asociaþia Târgoviºte spre Europa
(evaluarea abilitãþilor cognitive, a profilului
psihologic ºi intereselor profesionaleº informare profesionalã; consiliere profesionalã).

60 dintre elevii selectaþi în grupul þintã beneficiazã de acitivitatea A4. Realizare platformã
inovativã - platforma inovativã de acþiuni pentru tranziþia de la ºcoalã la viaþa activã, în
cadrul cãreia elevii iau contact cu conceptul
de firmã de exerciþiu. Cele patru firme sunt
coordonate
de
experþii
Asociaþiei
InoVitaVerde: Cãtãlina Homeghiu, Cristina
Tanislas ºi Eusebiu Petrescu. În luna mai a
acestui an se va organiza un târg de firme de
exerciþiu (A4.3) la care vor participa toate
cele ºase firme create în proiect (patru de la
P1 ºi douã de la P2), firme de exerciþiu autorizate ROCT invitate (din regiune/alte regiuni). Se va organiza un concurs pe secþiuni:
cel mai bun stand, cea mai buna prezentare,
cel mai bun spot publicitar, cel mai bun
vânzãtor etc ºi se vor acorda premii pe
echipe/membrilor FE.
Pentru Colegiul Naþional „Nicolae
Titulescu” proiectul prevede un buget total de
311.065,41 lei, din care 6252,41 lei reprezintã contribuþia proprie. 100.000 lei sunt alocaþi
subvenþiilor pentru elevii din grupul þintã (200
lei/elev), iar 6000 lei reprezintã premiile ce se
vor acorda elevilor participanþi la concursurile
adresate firmelor de exerciþiu. Proiectul
prevede cheltuielii de tip FEDR pentru
colegiul nostru, destinaþia acestora fiind renovarea spaþiilor în care se desfãºoarã acti-

vitãþile din proiect. Aºadar, în cadrul proiectului se renoveazã ºi doteazã : 2 laboratoare IT
(fiecare dotat cu 15 birouri, 15 scaune, 2 dulapuri, 1 masa meeting, 15 PC-uri, 1 videoproiector+ecran proiecþie), un spaþiu pentru
consiliere (2 scaune, 1 birou, 1 dulap) ºi o salã de conferinþe/activitãþi specifice: 3 mese
meeting, 20 scaune.
Colegiul Naþional „Nicolae Titulescu” a
atribuit contractul de lucrãri „Reabilitare/modernizare spaþii activitãþi proiect” firmei SC
SERVICII COMUNITARE DE UTILITÃÞI
PUBLICE PUCIOASA SCUP SRL, prin procedurã de încredinþare directã (criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei caºtigãtoare, fiind
preþul cel mai scãzut), valoarea contractului
conform ofertei financiare câºtigãtoare fiind
de de 26.150,00 lei, fãrã TVA. Spaþiile care sau reparat/amenajat sunt: salã de conferinþã,
cabinete de consiliere, grupuri sanitare existente ce deservesc spaþiile în care se vor
desfãºura activitãþile proiectului. Lucrãrile de
renovare au fost realizate ºi finalizate de
cãtre la data de 11.12.2014. De asemenea,
în cadrul proiectului, s-a realizat achiziþia de
echipamente IT (30 computere de birou cu
monitor, inclusive software, 2 videoproiectoare+ecrane proiecþie, 2 switch-uri, o camerã video), prin procedura de încredinþare directã. Contractul a fost atribuit firmei LOGIC
COMPUTER SRL prin încredinþare directã –
cerere de ofertã, valoarea contractului fiind
de 57450 lei, fãrã TVA. În perioada imediat
urmãtoare se vor realiza achiziþiile de mobilier, servicii de conectare echipamente IT la
reþele informatice ºi papetãrie/consumabile.

Colegiul Naþional „Nicolae Titulescu”
mulþumeºte Primãriei Oraºului Pucioasa, fãrã sprijinul cãreia iniþierea ºi implementarea proiectului nu ar fi fost
posibilã.
Coordonator proiect,
Mihaela DIACONESCU
Colegiul Naþional „Nicolae Titulescu”
Pucioasa (Partener 1)
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O sãptãmânã plinã de activitãþi educative!

Compartimentul Culturã-Bibliotecã din
cadrul UAT Oraº Pucioasa, a organizat în
perioada 6-10 aprilie 2015 activitãþi educative extracurriculare ºi extraºcolare, ce
s-au desfãºurat în cadrul programului
naþional numit „ªcoala altfel. Sã ºtii mai
multe, sã fii mai bun”. Scopul acestora a
fost acela de implicare a tuturor copiilor
preºcolari, a elevilor, dar ºi a cadrelor didactice în activitãþi educative care sã rãspundã intereselor ºi preocupãrilor diverse
ale acestora, sã punã în valoare talentele
ºi capacitãþile lor în diferite domenii, nu
neapãrat în cele prezente în curriculumul
naþional, ºi sã stimuleze participarea lor la
acþiuni variate, în contexte nonformale.
Tinerii interesaþi de tainele cerului s-au
întâlnit în prima zi a acestui program educaþional cu domnul Valentin Grigore, preºedinte al Societãþii Astronomice Române

de Meteori, care le-a prezentat un documentar complet al fascinantei lumi a astronomiei, al explorãrii spaþiului ºi al cosmologiei în secolul XXI. Le-au fost prezentate
stelele, nebuloasele, galaxiile, materia întunecatã ºi multe altele. În acest fel, tinerii
prezenþi în sala de spectacole a Centrului
Cultural Pucioasa, au aflat cum trebuie sã
înþelegem Universul în care trãim, prin intermediu teoriei, al observaþiei ºi al explorãrilor... Prin intermediul acestei întâlniri
elevii ºi dascãlii prezenþi au primit sfaturi
despre cum trebuie privit cerul nocturn, o
cartografiere generoasã a planetelor ºi a
sateliþilor Sistemului Solar, au privit cele
mai recente fotografii color ale cosmosului
ºi au asimilat informaþii despre misiunile în
spaþiu, cele trecute ºi cele viitoare.
Elevii care au dorit sã afle mai multe
despre rezervele naturale ale planetei, folosirea raþionalã a acestora, dar ºi despre
recuperarea ºi refolosirea deºeurilor au
participat la întâlnirea cu domnul Daniel
Diaconu, reprezentantul Asociaþiei „Târgoviºte spre Europa”.

Primãria Oraºului Pucioasa,
prin Compartimentul Culturã-Bibliotecã, în parteneriat cu „Europe Direct” Târgoviºte, Colegiul Naþional
„Nicolae Titulescu” Pucioasa, Asociaþia Ecologicã „Floare de Colþ”,
Crucea Roºie Dâmboviþa ºi Centrul
de Prevenire ºi Consiliere Antidrog
Dâmboviþa au organizat o activitate
deosebitã pe tema voluntariatului.
Acþiunea s-a bucurat de un real
succes. Sala a fost plinã de tineri
interesaþi sã afle mai multe despre
ceea ce presupune activitatea de
voluntar. Întâlnirea a fost structuratã în douã pãrþi. La etajul Centrului
Cultural a avut loc o întâlnire a
elevilor grupului þintã din cadrul
proiectului „Reþea de centre de
educaþie nonformalã pentru viaþã în
mediul rural din Dâmboviþa” - (elevi
ai ªcolii nr. 4 Elena Donici Catacuzino – clasa prof. dirig. George Valentin Dobre), cu Vlãduþ Andreescu
– manager al Centrului Europe
Direct, care s-a arãtat încântat de
buna colaborare pe care a avut-o

O parte dintre elevii instituþiilor de învãþãmânt din oraºul Pucioasa a aflat despre
importanþa sãrbãtorilor pascale, a tradiþiilor
româneºti, despre ce însemnã a fi un bun

creºtin de la pãrintele Cãtãlin Hîrciu. Acesta a prezentat totodatã ºi importanþa
Bisericii în societatea modernã ºi le-a cultivat celor prezenþi încrederea în forþele
proprii, respectul ºi aprecierea pentru cei
din jur.
Aspecte din activitatea Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã au fost prezentate de domnul locotenent colonel Gheorghe Popescu, din cadrul ISU „Basarab I”
Dâmboviþa. Elevilor li s-a explicat care
este semnificaþia unei urgenþe ºi au fost
familiarizaþi cu acea conduitã care trebuie
urmatã la apelarea numãrului 112. Tot în
cadrul acestei întâlniri le-au fost prezentate tinerilor aspecte care privesc modul de

acþiune ºi reacþie în cazul producerii unei
situaþii de urgenþã, fiindu-le înmânate
materiale informative, în vederea prevenirii
producerii evenimentelor negative, precum
ºi menþinerii unui grad ridicat de siguranþã
în rândul acestora. Un alt obiectiv atins în
timpul activitãþii desfãºurate a fost promovarea Campaniei Naþionale de Informare ºi Pregãtire a Populaþiei „Nu tremur la
cutremur”, campanie privind conºtientiza-

rea, informarea ºi pregãtirea populaþiei
pentru a reacþiona corect în situaþia producerii unui cutremur.
Un program de educare a elevilor din
învãþãmântul preuniversitar în spiritul respectului faþã de lege, al echitãþii sociale ºi
al atitudinii civice a fost prezentat zilnic de
domnul locotenent col.(rez) Ion Maier,
ºeful Politiei locale Pucioasa. Elevii au
participat activ la dezbateri pe teme legate
de prevenirea delincvenþei juvenile, siguranþa pe Internet, prevenirea comportamentului antisocial. Totodatã, ei au învãþat
cum sã evite capcanele traficanþilor, au
conºtientizat riscurile consumului de stupefiante, prin intermediul unor prezentãri
tematice.

Teatrul forum a dezvoltat în rândul
elevilor care au participat la o astfel de activitate nonformalã, atât capacitatea de a
face faþã provocãrilor, de a se adapta la diferite situaþii, flexibilitatea, dar ºi competenþe din sfera relaþionãrii sau a creativitãþii, competenþe din sfera luãrii deciziilor sau
din sfera lucrului în echipã.
Atelierele de dezvoltare artisticã ºi creativã au oferit elevilor posibilitatea de a încerca beneficiile unor idei, posibilitãþi ºi alternative noi, au sporit încrederea în sine,
în posibilitãþile personale de a realiza ceva,
optimismul, sentimentul de combinaþie între muncã ºi joacã.
Activitãþile organizate de Compartimentul Culturã Bibliotecã în perioada 6-10 aprilie au fost centrate, cu precãdere, pe activitãþi de tip non-formal, prin care elevii se pot
descoperi, prin care sunt învãþaþi sã ia decizii corecte, sã socializeze, ºi prin care pot
descoperi educaþia pentru sãnãtate, educaþia ecologicã - aspecte foarte importante
în dezvoltarea personalã.
În sãptãmâna 6-10 aprilie, ºi la Clubul
Copiilor din Pucioasa s-au derulat numeroase activitãþi sub egida programului educaþional „ªcoala altfel: Sã ºtii mai multe, sã
fii mai bun”! Sute de copii, atât din localitate, cât ºi din judeþ au trecut pragul Muzeului Aviatic din Pucioasa ºi au aflat informaþii valoroase.

Voluntarii, la apel!

Acþiunea s-a
a bucurat de un real succes
întotdeauna cu Biblioteca din Pucioasa – punct de informare europeanã.
„Astãzi, peste 200 de tineri vor
lua parte la o activitate care le va
povesti ºi le va forma câteva idei,
prezentând oportunitãþile pe care

Uniunea Europeanã le pune la dispoziþia tinerilor prin metodele nonformale, dar mai ales prin programele de voluntariat. Acestea îºi
propun sã ajungã ºi la Pucioasa,
având în vedere programele Comisiei Europene, în ceea ce priveºte

Musafirii s-au arãtat foarte încântaþi de
istoria aviaticii ºi a pionierilor aviaþiei româ-

ne. În interiorul celor douã sãli ce gãzduiesc Muzeul, copiii însoþiþi de dascãli sau
pãrinþi, au urmãrit cu atenþie expunerea
realizatã de fraþii Nicolae ºi Sandu Diaconescu, profesori ai Clubului Copiilor.
În curte, sub sloganul „Eu, tata, mama,
fratele, sora plantãm pomul nostru”,
prichindeii de la Grãdiniþa nr. 2 Pucioasa,
grupele „Gãrgãriþele” ºi „Albinuþele”, au
rãspuns afirmativ invitaþiei fãcute de Nicolae Iorga, profesor al Clubului ºi coordonatorul Gãrzii de Mediu a Elevilor din Oraºul Pucioasa, de a realiza o activitate pe
cât de frumoasã, pe atât de utilã. Acþiunea
a pornit de la ideea Gãrzii de mediu a

Elevilor, înfiinþatã în anul 2008. Cei prezenþi au învãþat cum se planteazã un puiet,
la ce trebuie sã fie atenþi când fac acest
lucru, dar ºi alte date folositoare legate de
horticulturã, oferite cu drag de cãtre Nicolae Iorga. Întreaga sãptãmâna, la Clubul
Copiilor s-au derulat activitãþi frumoase,
educative ºi foarte apreciate.
În sãptãmâna ªcoala Altfel, elevii unitãþilor de învãþãmânt de pe raza oraºului Pucioasa au participat la numeroase activitãþi, au învãþat lucruri noi ºi au petrecut timpul într-un mod cu adevãrat util.
Luminiþa Gogioiu
Alexandra Rizea

finanþarea unor proiecte dedicate
voluntariatului, cum ar fi Serviciul
European de Voluntariat, dar ºi
Programul Erasmus+, care permite
tinerilor sã se formeze din punct de
vedere profesional, sã îºi continue
educaþia în alte þãri. Mulþumim pentru minunata deschidere pe care o
gãsim aici, la Pucioasa, de fiecare
datã când este vorba de organizarea unor acþiuni. Trebuie sã mulþumim ºi celei care dã viaþã acestor
instituþii – Luminiþa Gogioiu”, ne-a
declarat Vlãduþ Andreescu.
Prin dialog ºi diverse jocuri,
managerul Europe Direct a implicat
elevii într-o discuþie interactivã,
care i-a ajutat sã descopere lucruri
utile. Au aflat despre oportunitãþile
Uniunii Europene, dar ºi despre calitãþile ºi minusurile þãrii noastre. La
parter, unde ulterior au coborât ºi
elevii ªcolii nr. 4, a avut loc o activitate desfãºuratã sub titulatura de
„Bufetul Voluntarului”. Organizatorii
evenimentului au vorbit celor din
salã despre importanþa voluntaria-

tului, despre implicaþiile dar ºi
bucuriile oferite de aceastã activitate.
„Cercetaºul, în primul rând vrea
sã devinã, vrea sã fie mai bun, mai
sus, mai înalt, vrea sã se înveþe pe
el, sã-l înveþe pe cel de lângã el ºi
sã-l ajute. Cercetaºul poartã o
eºarfã. Oriunde în aceastã lume,
veþi vedea o eºarfã la gâtul cuiva,
fãcutã cu nodul prieteniei sau cu un
inel special o sã ºtiþi cã aceastã
persoanã este cercetaº”, a povestit
Ileana Bocanciu, Asociaþia Ecologicã Floare de Colþ.
Cei prezenþi în salã au fost implicaþi activ, au rãspuns ce înseamnã pentru ei voluntariatul ºi cât de
util li se pare. Activitatea s-a dovedit a fi una interesantã ºi bogatã în
informaþii. Aºadar, este simplu: oricine poate sã devinã voluntar ºi sã
aducã o contribuþie, cât de micã, la
lumea care ne înconjoarã. Important este doar sã îþi doreºti acest
lucru!
Alexandra Rizea
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Proiectul ecologic „Eco Juniorii” la ªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazul”

Un vechi proverb chinezesc
spunea: „Dacã te gândeºti la anul
care va urma, planteazã un copac!
Dacã te gândeºti la secolul care va
urma, educã copiii!’’. Pentru atingerea acestui þel, o importanþã deosebitã o are sistemul educaþional.
Acest sistem educaþional este
menit sã dezvolte conºtiinþa ecologicã a oamenilor, în aºa fel încât
fiecare membru al societãþii sã devinã conºtient de locul ºi rolul sãu în
naturã.
Anul
acesta,
în
cadrul
Proiectului Eco Junior 2015, s-au
înscris 512 unitãþi de învãþãmânt,
de pe întreg teritoriul þãrii, peste
1150 de profesori devenind repezentanþi ai Asociaþiei Drumeþii Montane. ªcoala Gimnazialã „Mihai
Viteazul” Pucioasa a devenit ºi ea
partener al Asociaþiei Drumeþii
Montane având ca reprezentanþi pe
consilierul educativ Toboºaru
Laura, prof.înv. primar Parnia
Roxana ºi prof. de educaþie fizicã
Parnia Ovidiu.
Proiectul îºi propune sã promoveze în rândul elevilor o atitudine de respect faþã de mediul
înconjurãtor, sã sensibilizeze tinerii
pentru protecþia ecosistemelor,
dezvoltarea spiritului ecologic la
aceºtia ºi educarea lor pentru
folosirea, pãstrarea ºi conservarea
mediului.
Profesorii voluntari înscriºi în
proiect au desfãºurat împreunã cu
elevii ºcolii activitãþi educative în
perioada 6-10 aprilie, în cadrul programului „Sã ºtii mai multe, sã fii
mai bun!” sub atenta îndrumare a
reprezentanþilor Asociaþiei Drumeþii
Montane.
Activitãþile desfãºurate în cadrul
proiectului sunt: „AFIªUL MEU
ECOLOGIC”, „VIDEOPROIECÞII
CU TEMATICÃ ECOLOGICÃ”, „SÃ
ALERGÃM ÎN SAC”, „OUL ªI LINGURA”, „ÎMPÃRATE, ÎMPÃRATE
CÂT ESTE ORA?”, „TURISM ÎN
ROMÂNIA - JOCUL DE CULTURÃ
GENERALÃ”, „CUM SÃ NE
ORIENTÃM”.
Dezvoltarea armonioasã, fizicã
ºi intelectualã a fiinþei umane este
posibilã numai într-un mediu curat,

turile Omului” din partea Institutului
Român pentru Drepturile Omului.
Rezultatul este unul deosebit,
meritoriu, þinând cont de participarea celor 43 de echipaje din
toate judeþele þãrii (douã reprezentând municipiul Bucuresti), dar ºi
de subiectul difícil pe care a trebuit
sã-l abordeze, sub forma unui
proiect: Art. 23 din Convenþia cu
privire la Drepturilor copilului, care
se referea la drepturile copiilor cu
dizabilitãþi fizice ºi/ sau mentale.
Alineatul 1 al acestui drept prevede
cã acestora trebuie sã li se asigure
„o viaþã împlinitã ºi decentã în
condiþii care sã le garanteze demnitatea, sã le favorizeze autonomia ºi

Drepturile Omului ºi ale Copilului,
albume de artã, pliante turistice,
oferite de Primãria oraºului
Mangalia
Surpriza a venit la festivitatea
de premiere, desfãºuratã într-un
elegant Centru Cultural: primarul
oraºului a promis un sejur de ºapte
zile într-una din staþiunile arondate
oraºului, tuturor elevilor care au
obþinut locul I la fiecare disciplinã
socio-umanã din concurs. Deci, la
varã… „la mare, la soare”, dupã un
efort susþinut, vine ºi o relaxare pe
mãsurã!
Nu pot sã închei fãrã a aminti cã
olimpiada a oferit elevilor participanþi momente de socializare, de

sã le faciliteze participarea activã la
viaþa comunitãþii”.
Programul olimpiadei a cuprins
ºi momente de relaxare: vizite la
Muzeul de arheologie Callatis, la
cea mai veche Geamie din
Dobrogea, la Centrul-ºcoalã de
pregãtire a viitorilor marinari,
ªantierul naval, faleza ºi tot ce le
mai putea oferi minunatul oraº
Mangalia cu vestitele ei staþiuni turistice, atât de cãutate vara de noi
toþi! Premiile au constat în diplome,
oferite de cele douã instituþii, care
au patronat olimpiada, M.E.C.S ºi
I.R.D.O - bani, manuale de

bunãvoie, de plimbãri pe falezã, de
fotografii, de momente haioase,
s-au închegat prietenii între judeþe,
vor rãmâne prieteni sau colegi de
facultate… deci, orice concurs are
ºi o parte frumoasã. Dar pentru noi,
bucuria este mai mare ºi mai
deplinã când ai ºi un astfel de
rezultat! Felicitãri din toatã inima
celor doi elevi „naþionali” ai ºcolii
noastre, care ne-au fãcut sã fim
mândri de performanþa deosebitã a
lor. Succes pe mai departe!

lipsit de poluare. Astfel de activitãþi
oferã copiilor posibilitatea de pregãtire ºi înþelegere corectã a fenomenelor naturale percepute.
Educaþia privind mediul este un
proces care are ca scop îmbunãtãþirea calitãþii vieþii prin asigurarea
oamenilor cu „uneltele” de care au
nevoie pentru a rezolva ºi împiedica problemele de mediu. Educaþia
de mediu poate ajuta oamenii sã
câºtige cunoºtinþe, deprinderi, motivaþii, valori ºi angajamentul de
care au nevoie pentru a gospodãri
eficient resursele pãmântului ºi de
a-ºi asuma rãspunderea calitãþii
mediului.
Consilier educativ,
prof.înv. primar Toboºaru Laura
prof.înv. primar Parnia Roxana
Un altfel de „ªcoalã altfel …”
În sãptãmâna 6-10 aprilie 2015,
cunoscutã ºi sub denumirea
„ªcoala altfel” se desfãºoarã în
ºcoli activitãþi extracurriculare sub
genericul: „Sã ºtii mai multe, sã fii
mai bun”. O astfel de activitate o
reprezintã ºi olimpiadele ºcolare,
etapa naþionalã. Elevii ºcolii noastre au avut posibilitatea sã participe
la douã discipline, fiind câºtigãtori
ai etapelor judeþene:
- Vasile Mara - Miruna , clasa a
VII-a B, la Limba si literatura
românã- prof îndrumãtor, Milu

Adriana; olimpiada desfãºuratã la
Brãila;
- echipaj format din elevii: Dinu
Sergiu ºi Corneº Denisa Alexandra, clasa a VIII-a A, la
Olimpiada de ªtiinþe Socio-Umane,
disciplina culturã civicã, prof.
îndrumãtor – Diaconescu Gabriela,
desfãºuratã la Mangalia, judeþul
Constanþa.
Echipajul participant la olimpiada de culturã civicã a obþinut un
extraordinar rezultat; Locul I la
aceastã etapã naþionalã, acordat
de Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice ºi Premiul „Drep-

„SÃPTÃMÃNA MESERIILOR”
LA LICEUL TEHNOLOGIC PUCIOASA
În sãptãmâna 6 – 10 aprilie 2015, la
Liceul Tehnologic Pucioasa s-a organizat, conform prevederilor Calendarului
admiterii în învãþãmântul profesional de
stat cu durata de 3 ani pentru anul
ºcolar 2015 – 2016, „Sãptãmâna
meseriilor’’, cu urmãtoarele activitãþi:
Vizite ale elevilor claselor a VIII a
însoþiþi de cadrele didactice de la
unitãþile ºcolare de învãþãmânt gimnazial din Pucioasa ºi împrejurimi, în
vederea consilierii elevilor, cu privire la
oportunitãþile continuãrii studiilor la
învãþãmântul profesional cu durata de 3
ani, dar ºi la liceu, cu durata de 4 ani,
Promovarea bazei tehnico - materiale a liceului nostru, în cadrul vizitelor
primite din partea elevilor ºcolilor gimnaziale, ca rãspuns al invitaþiilor lansate
de cadrele noastre didactice, pentru
promovarea ofertei educaþionale pentru
anul ºcolar 2015 – 2016,
Distribuirea de pliante cu oferta educaþionalã a liceului nostru.
În aceastã sãptãmânã am primit
vizita a 180 de elevi aparþinând ºcolilor
generale din oraº ºi localitãþi învecinate

(Glodeni, Doiceºti etc.)
Menþionãm cã în anul ºcolar 20152016 oferta liceului nostru cuprinde o
clasã de profesionalã de 3 ani cu calificarea confecþioner produse textile de 28
de locuri.
În
vederea
asigurãrii
unui
învãþãmânt de calitate liceul nostru a
încheiat contracte de parteneriat cu mai
multe firme de profil din localitate, precum SC CONFECÞII TEXTILE SA, SC
AMZA MOD SA, SC SPERI ENESCU
SRL etc.
Agenþii economici ºi-au manifestat
intenþia de a selecta din rândul elevilor
de ºcoalã profesionalã, forþã de muncã
calificatã, pe domeniul pe care ºcolarizãm.
Aºteptãm absolvenþii claselor a VIII a
sã aleagã calea unei meserii frumoase,
cu posibilitãþi mari de angajare în oraºul
nostru!
Prof. Nãstãsescu Daniela
Reponsabil Comisie Tehnicã
Liceul Tehnologic Pucioasa

Prof. Gabriela Diaconescu
ªcoala Gimnazialã
„Mihai Viteazul” Pucioasa

■ LICEUL TEHNOLOGIC PUCIOASA

OFERTA EDUCAÞIONALÃ
2015-2
2016
CLASA A IX A
LICEU TEHNOLOGIC

3 clase / 84 locuri, din care:
● Profil Tehnic
Electronicã Automatizãri
1 clasã / 28 locuri
● Profil Servicii
Turism ºi alimentaþie
1 clasã / 28 locuri
● Profil Resurse naturale
Silviculturã
1 clasã / 28 locuri
Clasa propusã pentru Profil Servicii,
Domeniul Turism ºi Alimentaþie este autorizatã ARACIP prin proiectul POSDRU „Calitate în educaþie prin servicii educaþionale
moderne ºi oferte de studii adaptate la
cerinþele pieþei” ID 137341

2015-2016
ªCOALA PROFESIONALÃ
● Confecþioner produse textile
1 clasã / 28 locuri

Informaþii pe www.ltpucioasa.ro

LICEUL TEHNOLOGIC PUCIOASA
Str. C. Olãnescu Nr. 19
Telefon: 0245/760383
e-mail:gsipucioasa@yahoo.com
web:www.gsipucioasa.ro
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Circulaþia pe podul situat pe DN 71 peste
pârâul Bizdidel la intrarea în Pucioasa se va
desfãºura cu restricþii!
Podul de pe DN 71, peste pârâul Bizdidel,
la intrare în oraºul Pucioasa, ºubrezit de
vreme ºi de maºinile de mare tonaj, reprezintã un mare pericol pentru cei care
tranziteazã zona ºi în orice moment se poate
prãbuºi, motiv pentru care se impun luarea
unor mãsuri.
Compania Naþionalã de Autostrãzi ºi
Drumuri Naþionale din România, prin
Consiliul Judeþean Dâmboviþa, a transmis
Primãriei Oraºului Pucioasa hotãrârea
Comisiei Tehnice privind starea tehnicã ºi
mãsurile cu termen imediat ce se impun cu
privire la obiectivul „Pod din beton armat situat pe DN 71 la km 63+894 peste pârâul
Bizdidel”.
Comisia Tehnicã întrunitã la obiectiv a
constatat cã elementele principale de rezistenþã ale suprastructurii podului prezintã
degradãri grave care afecteazã rezistenþa,
stabilitatea ºi siguranþa circulaþiei. Podul este
încadrat la clasa stãrii tehnice V – Stare
tehnicã ce nu asigurã condiþii minime de si-

Pucioasa

Atenþie ºoferi!

guranþã a circulaþiei. Situaþia criticã structuralã ºi funcþionalã impune demararea în
regim de urgenþã a lucrãrilor de consolidare
a podului.

S-au dispus luarea unor mãsuri cu termen imediat:
- desfãºurarea circulaþiei alternativ pe un
singur sens, situat în axul podului cu lãþimea

Se lucreazã!

de 3 m, semnalizatã conform normelor în
vigoare;
- dirijarea circulaþiei cu piloþi de circulaþie,
care vor urmãri în permanenþã sã nu se afle
douã vehicule de mare tonaj pe pod în
acelaºi timp;
montarea
indicatoarelor
de
restricþionare a vitezei la 30 km/h ºi a tonajului la 40 t.
Deviaþia pe un alt traseu (unicul posibil)
DN 71 - DJ 712 B (Lãculeþe-Vulcana
Pandele) - DJ 712 (Brãneºti-Pucioasa) - DN
71 nu se poate realiza din cauza lipsei de
gabarit pe înãlþime a unui pod, motiv pentru
care se impune realizarea unui pod provizoriu. În paralel cu mãsurile propuse se vor promova procedurile necesare executãrii unei
variante de circulaþie cu pod provizoriu pentru preluarea traficului. Executarea variantei
este obligatorie pentru evitarea unui colaps
cu consecinþa închiderii circulaþiei pe DN 71.
Secþia de Drumuri Naþionale Târgoviºte ºi
Direcþia Regionalã de Drumuri ºi Poduri
Bucureºti vor face demersurile necesare
pentru implementarea mãsurilor propuse.
Alexandra Rizea

CAMPANIA DE VACCINARE ANTIRABICÃ A VULPILOR
Vã informãm cã în perioada
aprilie-iunie 2015 va avea loc la
nivel naþional Campania de vaccinare a vulpilor. U.A.T. Pucioasa împreuna cu Autoritatea Naþionalã Sanitar Veterinarã ºi
pentru Siguranþa Alimentelor
(ANSVSA) ºi Direcþia Sanitarã
Veterinarã (DSV), desfãºoarã în
aceastã perioadã o campanie
naþionalã de informare a populaþiei.
Proiectul se deruleazã sub
egida Uniunii Europene, a Guvernului României ºi este un
proiect Trnsfrontalier, cuprinzând toatã Europa Centralã ºi
de Est.
Întocmit,
ing. Stanciu Beatris Clara

În oraºul Pucioasa lucrãrile se
desfãºoarã conform graficului ºi
prioritizãrii de execuþie. Muncitorii
asfalteazã pe strada Prelungirea
Liniºtei, iar podul de la intrarea în
cartierul Pucioasa Sat a fost amenajat corespunzãtor (a fost asfaltatã
suprafaþa carosabilã, au fost vopsite
elementele podului ºi indicatoarele).
De asemenea, se continuã proiectele de infrastructurã ºi în alte
puncte ale staþiunii. Pe strada
Morilor se lucreazã la borduri, trotuare ºi reþeaua de canalizare, iar în
cartierul Bela se lucreazã la rigole
carosabile ºi se pregãteºte drumul
în vederea asfaltãrii.
La Tasianu muncitorii realizeazã
infrastructura podului.
Alexandra Rizea

Buletine de avertizare
Condiþiile climatice din ultimele zile au
favorizat apariþia ºi dezvoltarea dãunãtorului/
bolii: adulþi hibernanþi gândacul din Colorado,
afide, tratament preventiv manã, alternaria care
poate/pot cauza pierderi importante la culturile:
CARTOF
Pentru prevenire ºi combatere se recomandã
executarea tratamentului, numai pe parcelele pe
care s-au realizat urmãtoarele condiþii: - fenofaza de rozetã; - condiþii optime de temperaturã (8
- 22°C), umiditate relativã 85%, picãturi de apã
pe frunze din precipitaþii sau rouã care persistã
mai mult de 4 ore; - densitate adulþi hibernanþi 1
gândac/4 -5 tufe; - prezenþa agenþilor patogeni în
culturã;
Folosiþi unul din produsele sau amestecurile
de mai jos, dupã caz: Actara 25 WG – 0,08
kg/ha + Shirlan 500SC – 0,3 – 0,4l/ha; Calypso
480 SC – 0,08 l/ha + Nando 500SC – 0,3 –
0,4l/ha; Proteus OD 110 – 0,4 l/ha + Antracol
70WP – 1,5 – 2,5kg/ha; Coragen – 0,0625l/ha +
Bravo 500SC – 1,5 – 2l/ha; Mospilan 20 SG –
0,08 – 0,1 kg/ha + Kocide 2000 – 1,5 kg/ha.
Tratamentul se aplicã la întrunirea condiþiilor de
mai sus.
Având în vedere începerea sezonului apicol
activ, se impune necesitatea asigurãrii protecþiei
familiilor de albine împotriva intoxicaþiilor cu pesticide.
În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului
Agriculturii ºi Alimentaþiei, 1786/TB/!991 al
Departamentului pentru Administraþie Localã ºi
127/1991 al Asociaþiei Crescãtorilor de Albine
din România privind unele mãsuri pentru protecþia familiilor de albine împotriva intoxicaþiilor
cu produse pentru protecþia plantelor (pesticide), veþi lua toate mãsurile ce vã revin, mai
ales în perioada de „înflorire” pentru a asigura
protecþia familiilor de albine împotriva intoxicaþiilor cu produse de protecþia plantelor.
Condiþiile climatice din ultimele zile au
favorizat apariþia ºi dezvoltarea dãunãtorului/
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bolii: viespea cu ferãstrãu (Hoplocampa minuta),
primii adulþi de Eurythoma, monilioza, ciuruire,
pãtarea roºie a frunzelor, plum-pox, care
poate/pot cauza pierderi importante la culturile:
PRUN
Pentru prevenire ºi combatere se recomandã
executarea tratamentului, numai pe parcelele pe
care s-au realizat urmãtoarele condiþii: 2% flori
cu ponta; rezerva biologicã de agenþi patogeni;
Folosiþi unul din produsele sau amestecurile
de mai jos, dupã caz: Karate Zeon – 0,015% +
Merpan 50 WP – 0,25%; Calypso 480 SC –
0,02% + Dithane M 45 – 0,2%; Fastac 10EC –
0,02% + Signum – 0,05%; Decis Mega 50EW –
0,015% + Bravo 500SC – 0,15%. Tratamentul se
va aplica: - când 10 -15% din flori au început sãºi scuture petalele; - se vor aplica încã douã tratamente succesive la 8 – 10 zile diferenþã pentru
viespea neagrã a prunului (Eurythoma schreineri). Tratamentul se aplicã pe timp liniºtit, fãrã
vânt.
Pentru protecþia mediului înconjurãtor luaþi
toate mãsurile ce se impun, respectaþi cu stricteþe frazele de risc înscrise pe ambalajul produselor de protecþia plantelor.
Având în vedere începerea sezonului apicol
activ, se impune necesitatea asigurãrii protecþiei
familiilor de albine împotriva intoxicaþiilor cu pesticide.
În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului
Agriculturii ºi Alimentaþiei, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administraþie Locala ºi
127/1991 al Asociaþiei Crescãtorilor de Albine
din România privind unele mãsuri pentru protecþia familiilor de albine împotriva intoxicaþiilor
cu produse pentru protecþia plantelor (pesticide), veþi lua toate mãsurile ce vã revin, mai
ales în perioada de „înflorire” pentru a asigura
protecþia familiilor de albine împotriva intoxicaþiilor cu produse de protecþia plantelor. (va urma)
Întocmit, ing. ªerban Victoria

SPCLEP Pucioasa informeazã!
Conform ART 19 / 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 un nou act de identitate în urmãtoarele cazuri:
a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmeazã
a fi preschimbat;
b) dacã s-a modificat numele sau
prenumele titularului, data ori locul
naºterii, iar în cazul titularului unei cãrþi
electronice de identitate, ºi prenumele
pãrinþilor;
c) în cazul schimbãrii domiciliului;
d) în cazul schimbãrii denumirii sau
rangului localitãþilor ºi strãzilor, al renumerotãrii imobilelor sau rearondãrii acestora, al înfiinþãrii localitãþilor sau strãzilor;
e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
f) în cazul deteriorãrii actului de identitate;
g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
h) când imaginea facialã din actul de
identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
i) în cazul schimbãrii sexului;
j) în cazul anulãrii;
k) pentru preschimbarea actelor de
identitate care nu se mai emit, dar sunt
valabile.
(2) Titularul sau reprezentantul legal
al acestuia este obligat sã solicite eliberarea unui nou act de identitate, în
condiþiile art. 15 ºi 16, dupã cum
urmeazã:
a) cu cel mult 180 de zile înainte de
expirarea termenului de valabilitate a

actului de identitate, dar nu mai puþin de
15 zile, în situaþia prevãzutã la alin. (1) lit.
a);
b) în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaþiile prevãzute la
alin. (1) lit. b) - j);
c) oricând, în situaþia prevãzutã la
alin. (1) lit. k).
(3) Actul de identitate valabil rãmâne
în posesia titularului pânã la data
înmânãrii noului document.
EXPIRAREA ACTULUI
DE IDENTITATE
DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de
identitate (se distribuie gratuit de la
ghiºeu);
- actul de identitate ºi cartea de alegãtor, dacã este cazul;
- certificatul de naºtere ºi certificatul
de cãsãtorie, dacã este cazul, original ºi
copie;
- hotãrârea de divorþ, definitivã ºi irevocabilã, dupã caz, original ºi copie;
- certificatul de deces al soþului/soþiei
decedat/decedate, în cazul soþului
supravieþuitor, original ºi copie;
- certificatele de naºtere ale copiilor
cu vârsta mai micã de 14 ani, original ºi
copie;
- documentul cu care se face dovada
adresei de domiciliu original ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate (7 LEI)
- timbru fiscal sau chitanþa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare
de timbru (5LEI)
SPCLEP PUCIOASA
agent ºef principal de poliþie
Emanuel Tohãneanu

Buletin de informare
al o raºului

pagina 8

Pucioasa

c
m
y
k

Primarul oraºului Pucioasa a verificat stadiul lucrãrilor!
lucrãrile derulate prin Compania
Naþionalã de Investiþii pentru reabilitarea reþelei de apã ºi canalizare,
etapa I, nu se deruleazã conform
graficului stabilit la întâlnirea din
cursul lunii aprilie dintre reprezentanþii Primãriei ºi ai SC CNI SA.
Conform graficului ar fi trebuit
începute pânã acum lucrãrile la
colectorul principal ºi la refacerea
drumului naþional. Drept urmare, sa solicitat Companiei Naþionale de
Investiþii (parte contractantã a
lucrãrii) notificarea constructorului.
De asemenea, s-a constatat cã

Primarul Oraºului Pucioasa,
Dãnuþ Bãdãu, a verificat proiectele
realizate în ultima perioadã, precum ºi stadiul celor aflate în curs
de execuþie. În urma verificãrilor
efectuate în teren de cãtre edil ºi
echipa
de
implementare
a
proiectelor europene au fost constatate o serie de întârzieri, astfel
încât au fost emise notificãri cãtre
constructori cu privire la intensificarea activitãþii prin creºterea
numãrului de utilaje ºi personal.
S-a constatat de asemenea cã

pe Drumul Naþional 71 (str. Fîntînelor, str. Republicii, Bdul
Trandafirilor) nu a fost refãcut covorul asfaltic de cãtre Compania
Naþionalã de Autostrãzi ºi Drumuri
Naþionale din România.
Dãnuþ
Bãdãu,
primarul
oraºului, urmãreºte constant stadiul lucrãrilor ºi face toate demersurile
necesare
pentru
ca
proiectele începute sã fie finalizate
în cel mai scurt timp, iar cetãþenii
sã se bucure de condiþii cât mai
bune.
Alexandra Rizea

■ Elevii din ªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazul’ din Pucioasa, la...

Primul schimb de experienþã
Erasmus+

În sãptãmâna 9-13 februarie 2015 a avut loc
în Germania, în oraºul Eberbach, la „Realschule
Eberbach”, prima întâlnire între elevii ºi profesorii implicaþi în subproiectul „Favorite recipes
and typical dishes”, din cadrul proiectului
„European Classroom”, proiect de parteneriat
strategic între ºcoli, derulat în cadrul
Programului Erasmus+ (K.A.2. – Educaþie
ºcolarã).
Proiectul se desfãºoarã pe o perioadã de 3
ani (2014-2017), fiind un parteneriat între ºcoli
din 7 þãri: Franþa (coordonator), România,
Olanda, Germania, Spania, Marea Britanie ºi
Polonia. Proiectul European Classroom este
compus din 19 subproiecte, ale cãror teme, profesorii implicaþi le-au propus ºi le-au conturat în
perioada de scriere a aplicaþiei. ªcoala noastrã
este implicatã în 10 dintre acestea (2 derulânduse doar online, celelalte 8 presupunând ºi
mobilitãþi pe termen scurt ale elevilor ºi ale profesorilor implicaþi).
Subproiectul Favourite recipes and typical
dishes se desfãºoarã între parteneri din:
România, Germania, Olanda ºi Marea Britanie
(UK colaboreazã doar virtual) ºi este cel mai
gustos dintre toate proiectele European
Classroom.
Scopul sãu urmãreºte ca profesorii ºi elevii
din þãrile implicate sã lucreze împreunã, pentru
creºterea gradului de conºtientizare a tradiþiilor
culinare din fiecare þarã participantã, elevii
exprimându-ºi ºi preferinþele culinare. În acest
fel, legãtura dintre ºcoalã ºi viaþã primeºte o
dimensiune funcþionalã: elevii gãtesc mâncãruri
tradiþionale, atât în scopul de a-ºi îmbunãtãþi
abilitãþile de viaþã, cât ºi în scopul de a organiza
evenimente caritabile. Totodatã, ei îºi dezvoltã
competenþele specifice de citire conºtientã a
textelor nonliterare în limba românã ºi în limba
englezã (reþete culinare), apoi le traduc în limba
englezã ºi le scriu (dezvoltându-ºi competenþele
de comunicare în limba maternã ºi în limba
englezã), realizeazã o colecþie, le transcriu electronic, adaugã fotografii ale ingredientelor ºi ale
procesului tehnologic ºi, la final, obþin o carte de
bucate electronicã, numitã de noi e-Cookbook.
Se dezvoltã, astfel, ºi abilitãþile digitale.
Pentru participarea la acest prim schimb de
experienþã, ªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazul’’
Pucioasa a fost reprezentatã de doamnele profesoare Aurora Zamfir (coordonatorul proiectului) ºi Raluca Ghemeº (membru în echipa de
proiect), care au însoþit un grup format din 5
elevi: Constantinescu Andrei (VI A), Dragomir
Bianca (VI A), Folea Clara (VI A), Stãnculescu
Ana (VI A) ºi Slevoacã Vlad (VIII A).
În primul rând, trebuie sã mãrturisesc faptul
cã am fost mândrã de echipa noastrã, deoarece
ne-am exersat deopotrivã comunicarea în limba
englezã, competenþele sociale / interpersonale
ºi abilitãþile de viaþã, fiind puºi în situaþia de a ne
descurca pe cont propriu încã de la aterizarea
în Frankfurt: am cumpãrat bilete de tren ºi de
autobuz, cãlãtorind cu trenul cãtre Heidelberg
(locul în care am fost cazaþi) ºi apoi, zilnic,
deplasându-ne între Heidelberg ºi Eberbach
(unde se aflã ºcoala partenerã) cu un tren ºi
douã autobuze (apoi, la fel, pentru drumul de
întoarcere). În acest fel, ne-am dovedit nouã
înºine cã suntem capabili sã ne adaptãm la
condiþiile date, totodatã îmbunãtãþindu-ne ºi
aspectul referitor la stima de sine. În plus, am
descoperit cu plãcere cã germanii sunt foarte
sociabili ºi gata oricând sã dea o mânã de ajutor.
Iatã care a fost programul activitãþilor:
Luni, 9 februarie 2015: Am cãlãtorit de la
Heidelberg la Eberbach cu autobuzul ºi apoi cu
trenul. În gara din Eberbach, ne-a aºteptat o de-

legaþie formatã din 3 elevi, împreunã cu coordonatoarea lor, profesoara Ursula Eithel. Elevii
ne-au condus la ºcoala lor, Realschule
Eberbach, cu un alt autobuz. La ºcoalã ne-au
întâmpinat ceilalþi membri ai echipei de proiect,
împreunã cu cea de-a doua profesoarã, Sandra
Lemm, ºi cu coordonatorul german al proiectului European Classroom, Jochen Giede.
Dupã caldul cuvânt de întâmpinare al directorului Regine Sattler-Streitberg ºi dupã prezentãrile individuale ale tuturor participanþilor, un
binevenit Icebreaker (Baloons’ armchair) a fãcut
mai uºoarã comunicarea între elevi ºi între profesori.
S-au organizat 4 echipe mixte de elevi, dupã
care ne-am îndreptat cu toþii cãtre sala atelierului de gãtit.
Lucrul în grupe a fost grozav! Elevii au
colaborat minunat ºi au obþinut produse gustoase, îndeplinindu-ºi cu succes sarcinile primite, sub supravegherea ºi cu îndrumarea
noastrã, a profesorilor.
Apoi, elevii au organizat prânzul, servind
felurile de mâncare pregãtite de ei înºiºi (fiecare
bucãtãrie avea inclusiv tacâmuri, pahare ºi
seturi de farfurii organizate pe culori: roºu, galben, albastru ºi verde, dupã care s-au denumit
ºi bucãtãriile / echipele).
Dupã-amiaza a fost organizat un tur ghidat
în Eberbach, iar noi, participanþii, am descoperit
istoria oraºului ºi cultura exprimatã în monumente, în arhitecturã ºi în urbanism.
Marþi, 10.03.2015: Dupã Icebreaker (un fel
de Bingo, referitor atât la participanþi, cât ºi la
þãrile participante), elevii au fost grupaþi în alte
echipe de câte 5 membri ºi au urmat tiparul zilei
anterioare. De data aceasta, la propunerea
elevilor, s-a gãtit pizza (multã pizza!), cu ingredientele preferate de fiecare elev ºi salatã de
fructe.
Dupã-amiaza s-a organizat Eberbach Quizz
game, cu scopul ca elevii, în grupe mixte, sã
descopere specificul oraºului-gazdã.
Miercuri, 11.03.2015: Ziua de miercuri a fost
cea mai importantã pentru noi, românii,
deoarece a debutat cu prezentarea pe care noi
am realizat-o. Aceasta s-a referit la preparatul
tradiþional românesc, cozonacul.
În perioada de pregãtire, noi am vizitat o fabricã localã de patiserie, unde am vãzut cum se
preparã cozonacul ºi covrigii, am participat la
acest proces, am fãcut fotografii ºi am filmat,
apoi am realizat o prezentare PPt (A visit to the
local Pastry Factory. Cake making), am pregãtit
reþeta ilustratã a cozonacului, în limba englezã,
iar unii elevi au participat la procesul migãlos al
preparãrii cozonacului acasã, împreunã cu
mamele sau cu bunicile. Doi cozonaci gustoºi
au fost aduºi în Germania, iar partenerii au
apreciat în mod deosebit gustul acestora.
Dupã prezentarea filmului, am ilustrat contextul în care românii se pregãtesc pentru
Crãciun: am purtat costume populare, am exemplificat printr-un mic joc de rol cum gazda
aºteaptã colindãtorii ºi-i rãsplãteºte cu covrigi,
nuci ºi mere, am cântat (în canon) douã colinde
vesele ºi apoi am rãspuns bucuroºi la întrebãrile
colegilor foarte curioºi, deoarece nici germanii,
nici olandezii nu colindã în Ajunul Crãciunului.
Trebuie sã mãrturisesc cu mare bucurie cã
acest moment a declanºat un val de simpatie în
rândul tuturor, spectatorii grãbindu-se sã
fotografieze ºi sã filmeze momentul românesc.
Partea a doua a activitãþii a vizat iniþierea în
lucrul cu iPad-urile, în vederea creãrii eBookului. Profesorul Robert Bittner ne-a explicat /
exemplificat schema ºi structura unui eBook,
modul de editare ºi de salvare a documentelor,
inserarea fotografiilor, salvarea ciornelor, modul

de trimitere a documentelor ºi a fotografiilor
(reþete scrise de elevi în englezã, românã, germanã ºi olandezã) cãtre ipad-ul unde urma sã
se definitiveze eBook-ul (e-Cookbook) ºi modul
de definitivare ºi de salvare a eBook-ului.
Elevii deja au început sã lucreze la eBook,
iar noi, profesorii, am discutat detalii legate de
urmãtoarele activitãþi ºi mobilitãþi.
Joi, 12.03.2015: În dimineaþa celei de-a
patra zile, au avut loc mai multe activitãþi diferite,
iar elevii au fost împãrþiþi în 3 grupe mai mari,
având responsabilitãþi specifice:
Prima grupã a fost împãrþitã în 3 echipe
mixte, gãtind: Yeast dumplings; Vanilla sauce ºi
Hutspot.
A doua grupã a creat postere de popularizare a evenimentului caritabil de a doua zi.
A treia grupã s-a ocupat de definitivarea
reþetelor în limbile menþionate, de selectarea
fotografiilor relevante ºi de trimiterea documentelor cãtre iPadul centralizator, lucrând pe
iPad-uri.
Ca ºi în primele douã zile, ne-am bucurat
împreunã de preparatele gustoase pregãtite de
elevi, aceºtia respectând în continuare regulile
specificate.
Un moment inedit a fost participarea la un
eveniment local, desfãºurat în holul principal,
care serveºte ºi ca loc pentru derularea activitãþilor extra-clasã: sãrbãtorirea Farsangului /
Carnavalului, un echivalent al lãsãrii secului în
tradiþia creºtinã româneascã. Are loc în fiecare
an, cu 40 de zile înaintea sãrbãtorii Paºtelui ºi
anunþã Miercurea Cenuºii. Aceasta ne
aminteºte cã suntem fãpturi pãmânteºti ºi
marcheazã începutul Postului Mare la catolici.
Postul Mare catolic începe miercurea, ºi nu
lunea, ca la ortodocºi. Carnavalul înseamnã,
printre altele, curãþarea / înnoirea comunitãþii.
Carnavalul cuprinde ºi practica îngropãrii mãºtii
carnavalului, care reprezintã îngroparea rãului
sub raport temporal (trecutul ºi întunericul),
oamenii deschizându-se cãtre luminã, viitor ºi
bine.
Dupã-amiaza a fost rezervatã vizitãrii centrului istoric al oraºului Heidelberg, cel mai vechi
centru universitar din Germania. Am vizitat
vechea fortãreaþã a Heidelberg-ului, de unde se
vede minunata panoramã a oraºului. Castelul
este un punct de reper al oraºului Heidelberg.
Ruinele sale sunt printre cele mai importante
structuri renascentiste de la nord de Alpi.
Structura sa a fost construitã înainte de anul
1214 ºi extinsã în 2 castele în 1294. Castelul a
fost menþionat pentru prima datã în 1196, ca
Heidelberch. Castelul a fost devastat de trupele
franceze în secolul al XVII-lea. Începând cu secolul al XIX-lea, castelul ruinat a devenit un simbol pentru miºcarea patrioticã împotriva lui
Napoleon. În castel se pot admira camerele de
zi, sala regelui Rupert al III-lea, sala cavalerilor,
precum ºi Marele beci, unde poþi explora cel mai
mare butoi de vin din lume, în care se pot
depozita peste 200.000 l de vin. De-a lungul

vremii, unii vizitatori chiar au decis sã se cãsãtoreascã la castel.
Cu toate acestea, se spune cã nu neapãrat
acest castel este motivul pentru care în special
americanii ºi japonezii iau cu asalt oraºul
Heidelberg, nici atracþiile turistice de pe malul
râului Neckar, odatã, cel mai furios râu din
Germania, ci, mai ales, atmosfera ce învãluie
oraºul. Plimbãrile romantice pe malul râului
Neckar au inspirat scriitori precum Goethe sau
Mark Twain, care ºi-au început în 1878 turul în
jurul Europei cu o ºedere de 3 luni în
Heidelberg. Zona pietonalã este una dintre cele
mai întinse din lume (1,6 km). Aici poþi întâlni la
fiecare pas cetãþeni americani, care se simt ca
acasã, NATO având în acest oraº câteva sedii
ale armatei.
Vineri, 13.02.2015: Ziua de vineri a fost la fel
de interesantã. Mai întâi, 3 echipe mixte, sub
supravegherea echipei de profesori olandezi, au
pregãtit Healthy and delicious snacks / breakfast, pentru a le vinde în holul central, în pauza
mare, elevilor ºi profesorilor, în scop caritabil.
Cu toþii au ºtiut despre aceste eveniment, graþie
publicitãþii fãcute de elevi, prin afiºele lucrate cu
o zi înainte ºi afiºate prin ºcoalã.
În acest timp, o altã echipã mixtã, coordonatã de echipa româneascã de profesori, s-a
îngrijit ca toate reþetele sã fie complete, iar eCookbook-ul sã fie definitivat.
Apoi, în holul ºcolii s-au adunat elevi ºi profesori care au cumpãrat cu plãcere delicioasele
sandwich-uri ºi frigãrui cu fructe, ºtiind cã banii
donaþi în acest fel vor ajunge la o organizaþie de
ajutorare a copiilor orfani. Cu toþii am fost mândri cã am fost voluntari, chiar ºi pentru o zi, mai
ales cã totul s-a fãcut cu multã implicare, cu
rãspundere ºi cu drag!
Apoi, în acelaºi cadru prietenos, a avut loc o
micã festivitate de rãmas-bun, nu înainte de a
sãrbãtori laolaltã pe Clara (RO) ºi pe Klaudia
(GER), cântând La mulþi ani! atât în englezã, cât
ºi în românã, în germanã ºi în olandezã.
ªi pentru ca totul sã se finalizeze în acelaºi
spirit de fairplay ºi de colegialitate, în acelaºi
mod atractiv, la finalul sãptãmânii am fost cu toþii
invitaþi la un centru de bowling, unde ne-am
demonstrat (mai mult sau mai puþin)
îndemânarea, dar mai ales prietenia.
Sãptãmâna petrecutã în Germania a fost un
real câºtig pentru toþi participanþii la activitãþile
proiectului, învãþând ºi lucrând împreunã,
descoperind ºi respectând identitãþile culturale
germanice (din Germania ºi Olanda) ºi latine
(din România) ºi particularitãþile modului de trai,
cât, mai ales, asemãnãrile, similitudinile dintre
acestea, conºtientizând cã toþi aparþinem
aceluiaºi spaþiu european.
Prof. Aurora Zamfir, coordonator c
Prof. Raluca Ghemeº
Materialul de faþã reflectã numai punctul de vedere al m
autorului, iar Agenþia Naþionalã ºi Comisia Europeanã nu
sunt responsabile pentru nicio utilizare care poate fi datã
informaþiilor respective.
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