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Continuã lucrãrile!

Unitatea Administrativ Teritorialã Oraºul Pucioasa, reprezentatã de jr. Dãnuþ Bãdãu, deruleazã în continuare proiecte menite
a crea condiþii moderne pentru cetãþeni.
Muncitorii lucreazã la ziduri de sprijin pe Drumul Diaconeºtilor
ºi se reiau lucrãrile la podul de pe strada Unirii, peste pârâul
Bizdidel (spre Glodeni).
La ªcoala nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino” s-a finalizat
mansarda, iar dotãrile sunt achiziþionate în procent de 100%.
Proiectul „Reabilitare ºi modernizare ªcoala nr. 1 – Mihai
Viteazul, Pucioasa”, cod SMIS 11994 a fost finalizat. În urma
implementãrii proiectului au fost obþinute urmãtoarele
rezultate:
- reabilitarea termicã – termenul generic pentru activitãþile de
izolare termicã – înlocuirea caloriferelor ºi a reþelei de instalaþii
termice fãrã CT;
- modernizarea clãdirii prin refacerea ºarpantei ºi realizarea
învelitoarei din þiglã metalicã;
- dotarea unitãþii de învãþãmânt cu echipamente IT ºi
creºterea, în mare mãsurã a gradului de dotare cu echipamente
didactice ºi mobilier.
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Sfaturi pentru prevenirea
faptelor comise cu violenþã
Reacþiile persoanelor care acþioneazã prin violenþã sunt imprevizibile.
Sfatul Poliþiei este sã nu vã puneþi în pericol integritatea corporalã
sau chiar viaþa în încercarea de a reþine sau opri, prin forþe proprii, o
astfel de persoanã. Fiþi atent la derularea faptelor, ora desfãºurãrii,
semnalmentele rãufãcãtorilor ºi alertaþi Poliþia cât mai repede posibil.
* Evitaþi drumurile întunecate ºi parcurile izolate, folosiþi mai
degrabã strãzi ºi locuri iluminate, chiar dacã faceþi un ocol.
* Dacã sunteþi atacat, abandonaþi-vã valorile, nu vã puneþi niciodatã
viaþa în pericol.
* Nu afiºaþi ostentativ obiecte de valoare (lãnþiºoare, brãþãri, telefoane etc.).
* Dacã sunteþi agresaþi nu aveþi reþineri în a þipa, aceastã reacþie
poate determina pe infractor sã pãrãseascã locul.
* Evitaþi urcarea în lift cu persoane necunoscute. Nu vã lãsaþi pãcãliþi
de îmbrãcãmintea elegantã a acestuia!
* Evitaþi dialogul cu persoane în stare de ebrietate.
* Reþineþi, dacã sunteþi agresat, cât mai multe semnalmente ale
agresorului.
* Nu proferaþi injurii ºi nu încurajaþi violenþa.
* Nu vã faceþi singur dreptate, lovind adversarul. Acestea sunt gesturi care pot avea uneori consecinþe grave.
* Evitaþi în orice situaþie sã daþi frâu sentimentelor de urã, gelozie,
invidie, laudã ºi grandomanie.
* Evitaþi persoanele mai irascibile, puse pe hartã. Evitaþi orice conflict cu acestea, nu le jigniþi ºi nu le încurajaþi.
* Nu acceptaþi compania persoanelor necunoscute, mai ales de sex
feminin, când sunteþi sub influenþa bãuturilor alcoolice. Ele pot fi
autoare sau complice la tâlhãrii.
* Dacã sunteþi în stare de ebrietate, rugaþi la bar sã vã comande un
taxi. Nu acceptaþi sã fiþi conduºi spre casã de persoane necunoscute.
* Nu acceptaþi niciodatã ofertele de gãzduire fãcute de persoane
necunoscute sau pe care abia le-aþi cunoscut la un pahar de alcool.
* Nu vã încredeþi în persoanele care insistã ºi vã mai oferã un pahar
de alcool în plus. O astfel de persoanã nu este întotdeauna bine
intenþionatã.
ªeful Poliþiei Oraºului Pucioasa
comisar ºef de poliþie COMAN ALBERT
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Hotãrâri ale Consiliului Local Pucioasa
ianuarie 2016

HOTÃRÂRE

Privind:
Mandatarea
specialã
a
Primarului U.A.T. Oraºul Pucioasa, jr. Dãnuþ
Bãdãu, sã voteze punctul 6 pe ordinea de zi
a ºedinþei Adunãrii Generale a Asociaþiei de
Dezvoltare Intercomunitarã Apã Dâmboviþa
din data de 29.01.2016, respectiv a proiectului de hotãrâre privind aprobarea tarifului
pentru serviciile publice de alimentare cu apã
ºi canalizare.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea Planului de Ocupare a
Funcþiilor Publice în cadrul U.A.T. Oraºul
Pucioasa.

HOTÃRÂRE

Privind: Transformarea unor posturi ocupate de funcþionari publici din cadrul U.A.T.
Oraºul Pucioasa care îndeplinesc condiþiile
pentru promovare în grad profesional.

HOTÃRÂRE

Privind: Acordarea calificativului secretarului Oraºului Pucioasa – jr. Catanã Elena
– pentru activitatea desfãºuratã în anul 2015.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea planului de acþiuni sau
lucrãri de interes local întocmit conform art.
6, alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

HOTÃRÂRE

Privind: Actualizarea chiriei lunare cu rata
inflaþiei ºi indicele de creºtere a preþurilor de
consum comunicat de Direcþia de Statisticã
pentru Servicii din perioada curentã decembrie 2015 ºi perioada de referinþã – decembrie 2014 de 2,41 % pentru spaþiile comerciale ºi terenurile închiriate ce aparþin domeniului public ºi domeniului privat al U.A.T.
Oraºul Pucioasa începând cu 01.01.2016.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea ordinii de prioritate a
cererilor pentru locuinþele realizate în cadrul
programului de construcþii de locuinþe pentru
tineri (ANL), destinate închirierii pentru anul
2016.

HOTÃRÂRE

Privind: Cedarea în patrimoniul operatorului de distribuþie a gazelor naturale cãtre
S.C. GDF SUEZ ENERGY S.A. (ENGIE) a
tronsonului conductei de gaze naturale care
asigurã interconectarea reþelei de distribuþie
între cartierul Diaconeºti ºi cartierul GlodeniVale, bun rezultat ca urmare a realizãrii
obiectivului de investiþii „Extindere reþele distribuþie
gaze
naturale
Pucioasa”
(Interconectare reþele distribuþie cartier
Diaconeºti – cartier Glodeni-Vale).

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea ordinii de prioritate a
cererilor pentru locuinþele din fondul locativ
de stat pentru anul 2016.

HOTÃRÂRE

Privind: Modificarea ºi completarea art. 2
din Hotãrârea Consiliului Local nr.
5/07.01.2016, privind aprobarea cuantumului
burselor ºcolare ºi a numãrului acestora ce
se pot acorda elevilor din unitãþile de
învãþãmânt preuniversitar din Unitatea
Administrativ Teritorialã Oraºul Pucioasa.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea actului adiþional nr. 1
la contractul de delegare a gestiunii serviciului de curãþare ºi transport a zãpezii de pe
cãile publice ºi menþinerea în funcþiune a
acestora pe timp de polei sau îngheþ, aprobat
prin Hotãrârea Consiliului Local nr.
158/17.12.2015.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea bugetului local de venituri ºi cheltuieli ºi a bugetului instituþiilor publice finanþate din subvenþii ºi venituri proprii.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea utilizãrii în cadrul
proiectului RO-NET a suprafeþei de teren de
10 mp. situat în oraºul Pucioasa, Cartier
Pucioasa Sat în vederea amplasãrii unui
numãr de 10 stâlpi (elemente de susþinere
fibrã opticã).

HOTÃRÂRE

HOTÃRÂRE

Privind: Desemnarea a trei reprezentanþi
ai Consiliului Local Pucioasa în comisia de
evaluare ºi selecþionare a documentaþiei de
solicitare a finanþãrii nerambursabile.

Privind: Revocarea Hotãrârii Consiliului
Local nr. 159/17.12.2015 ºi transmiterea din
domeniul public al Unitãþii Administrativ
Teritoriale Oraºul Pucioasa în domeniul public al Judeþului Dâmboviþa a imobilelor construcþie ºi teren aferent, situate în Oraºul
Pucioasa, str. Independenþei nr. 25 (fosta
Grãdiniþã nr. 3)

HOTÃRÂRE

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea modificãrii Hotãrârii
Consiliului Local nr. 152/07.12.2015 privind
prelungirea perioadei de implementare a
proiectului „Dezvoltarea zonei turistice
Pucioasa – reabilitare ºi modernizare drumuri de interes local în staþiunea turisticã
Pucioasa” cod SMIS 15330, Axa prioritarã 5,
Domeniul major de investiþie 5.2 ºi a cheltuielilor legate de proiect necesare finalizãrii
acestuia.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea indicatorilor aferenþi
execuþiei bugetului local al U.A.T. Oraºul
Pucioasa încheiate la 31.12.2015 conform
O.M.F. nr. 244/2651/2010.

Privind: Aprobarea actului adiþional
privind prelungirea contractului de închiriere
nr. 49/03.01.2011 / nr. 13/20.01.2011 ce are
ca obiect închirierea spaþiului în suprafaþã de
68.31 mp., precum ºi cota parte de teren
aferentã acestuia, situat în oraºul Pucioasa,
la parterul blocului Sarmis II, str. Fântânelor
nr. 1.

HOTÃRÂRE

Privind: Necesitatea aprobãrii punerii la
dispoziþia „Electrica Distribuþie Muntenia
Nord S.A. - Sucursala de Distribuþie
Târgoviºte” în folosinþã gratuitã a terenului în
suprafaþã de 5.298 mp. necesar realizãrii
lucrãrii „Alimentare cu energie electricã
Centrul Naþional de Informare ºi Promovare
Turisticã” amplasat în Pucioasa, str.
Republicii nr. 61.

Biroul Venituri vã informeazã!
Noul Cod Fiscal stabileºte un sistem
de impozitare a clãdirilor, potrivit
cãruia, impozitul pe clãdiri se calculeazã în funcþie de destinaþia proprietãþii – rezidenþialã sau nerezidenþialã - ºi nu în funcþie de statutul
proprietarului care deþine imobilul (persoanã fizicã sau juridicã).
Astfel, persoanele fizice care la data
de 31 decembrie 2015 aveau în proprietate clãdiri nerezidenþiale sau
clãdiri cu destinaþie mixtã au obligaþia
sã depunã declaraþii pânã la data de 31
martie 2016 inclusiv, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finanþelor publice ºi al ministrului dezvoltãrii regionale ºi administraþiei publice, model ITL001/2016.
La aceastã declaraþie trebuie anexate,

dupã caz urmãtoarele documente în
copie:
- contract de comodat sau contract
de închiriere;
- certificat de înregistrare fiscalã;
- certificat constatator;
- act de proprietate clãdire;
- act identitate proprietar.
Persoanele juridice au obligaþia sã
depunã declaraþii privind clãdirile pe
care le deþin în proprietate la data de
31 decembrie 2015, destinaþia ºi valoarea impozabilã a acestora, pânã la
data de 31 martie 2016 inclusiv, conform model ITL002/2016.
Conform art. 460 din Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal alin. (5)
pentru stabilirea impozitului/ taxei pe
clãdiri, valoarea impozabilã a clãdirilor

aflate în proprietatea persoanelor
juridice este valoarea la 31 Decembrie
a anului anterior celui pentru care se
datoreazã impozitul/taxa ºi poate fi:
a) ultima valoare impozabilã înregistratã în evidenþele organului fiscal;
b) valoarea rezultatã dintr-un raport
de evaluare întocmit de un evaluator
autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în
vigoare la data evaluãrii;
c) valoarea finalã a lucrãrilor de
construcþii, în cazul clãdirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;
d) valoarea clãdirilor care rezultã din
actul prin care se transferã dreptul de
proprietate, în cazul clãdirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
e) în cazul clãdirilor care sunt

finanþate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultatã
dintr-un raport de evaluare întocmit de
un evaluator autorizat în conformitate
cu standardele de evaluare a bunurilor
aflate în vigoare la data evaluãrii;
f) în cazul clãdirilor pentru care se
datoreazã taxa pe clãdiri, valoarea
înscrisã în contabilitatea proprietarului
clãdirii ºi comunicatã concesionarului,
locatarului, titularului dreptului de
administrare sau de folosinþã dupã caz.
Pentru orice alte informaþii, vã
rugãm nu ezitaþi sã vã adresaþi Biroului
Venituri din cadrul U.A.T. Oraºul
Pucioasa.
Întocmit,
Ec. Ilioan Elena
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A mai cãzut o stea....
MAIER ION - 1954-2
2016
NU VÃ VOM UITA NICIODATÃ!

A mai plecat un înger la ceruri dintre
noi...
În dimineaþa zilei de 16 februarie 2016,
Maier Ion, a urcat în lumea sfinþilor, unde
drepþii se odihnesc. Dupã o scurtã perioadã
în care a fost internat la Spitalul Judeþean de
Urgenþã Târgoviºte, timp în care toþi ne-am
rugat ºi am sperat cã totul va fi bine ºi va
reveni printre noi acelaºi OM activ ºi plin de
bunãvoinþã, a venit în schimb sumbra zi a
morþii.
Oraºul Pucioasa a pierdut un OM
deosebit, cu o inestimabilã valoare atât
moralã, profesionalã cât ºi culturalã.
Comunitatea îi este recunoscãtoare pentru
devotamentul ºi dedicaþia depuse în tot ceea
ce a realizat.
Domnul Maier Ion s-a nãscut pe 20 ianuarie 1954 în Pucioasa. A urmat Liceul
Teoretic Pucioasa (1969-1973), ªcoala
Militarã de Ofiþeri Activi „Nicolae Bãlcescu”
Sibiu (1973-1976) ºi a urmat Cursuri de formare profesionalã specifice acþiunilor militare.
În perioada 1976-1980 a fost ofiþer activ

în Ministerul Apãrãrii Naþionale; între anii
1980-1987 a fost subinginer I.T.A.
Dâmboviþa; în perioada 1987-2001 a fost
ofiþer activ în Ministerul Apãrãrii Naþionale,
între 2003-2005 a deþinut funcþia de ªef
Detaºament Corpul Gardienilor Publici
Actual Serviciul Public Judeþean de Pazã ºi
Protecþie.
Angajat la Primãria Pucioasa începând
cu luna noiembrie a anului 2003, încadrat pe
funcþia de adjunct ºef detaºament, ºi-a
îndeplinit onorabil sarcinile de serviciu stabilite prin fiºa postului. A fost apreciat constant, a desfãºurat cu profesionalism ºi competenþã activitatea de conducere, a manifestat iniþiativã în îmbunãtãþirea ºi perfecþionarea calitãþii activitãþilor specifice de
ordine ºi liniºte publicã, imprimând subalternilor un stil de muncã bazat pe respect
reciproc, responsabilitate în luarea deciziilor,
iniþiativã, spirit de discernãmânt, promptitudine ºi autocontrol. O fire extrem de sociabilã, a reuºit sã se integreze foarte bine în
colectiv, fiind apreciat atât de ºefii ierarhici,
cât ºi de subalterni. ªi-a însuºit cu brio

BIROU STARE CIVILÃ
IANUARIE 2016

NAªTERI
Arabagiu Luca-Marian –
11.01.2016, Ghimiº DamianAlexandru – 25.01.2016.
Le dorim sãnãtate!

DECESE
Popescu Victoria – 82 ani,
Împãrãþel Trandafira – 87 ani,
Cuculea Maria – 84 ani,
Cioroba Maria – 81 ani, Oprin
Anica – 81 ani, Marcelli Floricã
– 73 ani, Lobodan Dumitru –
86 ani, Bãdoiu Elena – 84 ani.
Dumnezeu sã-i odihneascã!

Eliberarea
livretului
de familie
Livretele de familie se
elibereazã la cererea scrisã a
reprezentantului familiei, la
primãria de domiciliu, în baza
urmãtoarelor acte, dupã caz:
* actele de identitate ale
pãrinþilor, originale ºi xerocopii;
* certificatele de naºtere ale
copiilor minori, originale ºi

xerocopii ºi actele de identitate
ale copiilor minori care au
vârsta peste 14 ani, originale ºi
xerocopii;
* certificatul de cãsãtorie al
pãrinþilor, original ºi xerocopie;
Dupã caz:
* certificatul de deces al
unuia dintre soþi, original ºi
xerocopie;
* hotãrâre judecãtoreascã
definitivã ºi irevocabilã, din
care sã rezulte cãrui pãrinte
au fost încredinþaþi copiii, original ºi xerocopie;
* declaraþie autentificatã de
un notar public din care sã
rezulte cã are în întreþinere
copii nãscuþi în afara cãsãtoriei, datã de pãrintele care se
aflã în aceastã situaþie;
* documente care atestã
modificarea relaþiilor de autoritate parentalã, încredinþare
sau plasament familial al copiilor ºi, dupã caz, adopþia copiilor.

Întocmit,
Inspector Stare Civilã,
Jeculescu Raluca

cunoºtinþele necesare îndeplinirii funcþiei
asimilate persoanelor publice ºi s-a achitat
cu succes de toate îndatoririle funcþionale. A
îndeplinit pânã în ultimul moment atribuþii de
ºef serviciu Poliþia Localã Pucioasa cu mare
simþ de rãspundere.
Sociabil ºi gata mereu sã dea o mânã de
ajutor oricui îi cerea, ºtia sã spunã o vorbã
bunã ºi sã-i încurajeze pe toþi. Dispariþia
dureroasã a acestui OM va lãsa în sufletele
tuturor un gol imens. Suntem alãturi de soþia
Aurelia, fiica Anda ºi fiul Mihail. Moartea nu
iartã pe nimeni ºi indiferent cât de mult bine
ai fãcut sau câte persoane te iubesc, este
necruþãtoare.
Sã rugãm pe Domnul nostru Iisus
Hristos, sã îl aºeze în rândurile sfinþilor,
acolo unde nu este durere, nici întristare, nici
suspin, iar dacã a greºit cu ceva în aceastã
viaþã sã rugãm pe Bunul Dumnezeu sã îl
ierte, ºi sã îl odihneascã în pace. Odihneºtete în pace, suflet cald ºi bun! Dumnezeu
sã-l ierte!
Colectivul U.A.T. Oraºul Pucioasa

SPCLEP Pucioasa
vã 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.

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.
Conform ART 20 / OUG Nr. 97 din 14 iulie
2005, Cartea de identitate provizorie se
elibereazã în urmãtoarele cazuri:
a) când solicitantul nu prezintã toate documentele necesare pentru eliberarea cãrþii de
identitate;
b) în cazul cetãþenilor români cu domiciliul
în strãinãtate, care locuiesc temporar în
România;
SPCLEP PUCIOASA
Ag. ªef pr. de poliþie Emanuel Tohãneanu
Insp. Ramona Iordãnescu

(2) Titularul sau reprezentantul legal al
acestuia este obligat sã solicite eliberarea
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EUROPEAN CLASSROOM - Proiect de Parteneriat Strategic între

Una dintre cele mai mari dorinþe ale directorilor ºi ale cadrelor
didactice din ªcoala Gimnazialã
„Mihai Viteazul” Pucioasa a fost sã
implementeze
un
proiect
Erasmus+, conºtienþi fiind de
potenþialul elevilor ºi de capacitatea corpului profesoral de a se
implica în activitãþi complexe,
active ºi atractive pentru cei cãrora le sunt dascãli.
… ºi… iatã-ne într-o Clasã
Europeanã, o clasã mare ºi primitoare, în care vorbim ºi lucrãm atât
în limba englezã, cât, mai ales, în
limba sufletelor ºi a privirilor luminoase!
Suntem parte a Proiectului
EUROPEAN CLASSROOM, care
se desfãºoarã pe o perioadã de 3
ani (2014-2017), fiind un parteneriat între ºcoli din 7 þãri europene:
1.
Franþa
(coordonator):
Groupe Scolaire „Saint Jacques
de Compostelle”, Dax, Aquitaine;
2. România: ªcoala Gimnazialã
„Mihai
Viteazul’’,
Pucioasa,
Dâmboviþa;
3. Olanda: „Jac P. Thijsse
College”, Castricum, NoordHolland;
4.
Germania:
„Realschule
Eberbach”, Eberbach, BadenWürttemberg;
5. Spania: „I.E.S. Francisco
Figueras Pacheco”, Alicante,
Comunidad Valenciana;
6. Marea Britanie: „Alderley
Edge School for Girls”, Alderley
Edge, Cheshire;
7. Polonia: „Zespol Szkol
Ogolnoksztalcacych”, Sosnowiec,
Œl¹skie / Silezia.
Proiectul este, de fapt, 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
(8 presupun activitãþi de învãþare
pe termen scurt ale grupurilor de
elevi ºi ale profesorilor implicaþi,
celelalte 2 derulându-se doar
online).
Principalele produse intelectuale ale acestui proiect vor fi: un
website, un App ºi un eBook
conþinând materiale didactice ºi
pedagogice, ca sursã de inspiraþie
pentru profesorii europeni interesaþi sã aplice în lecþiile lor idei noi,
dintr-o perspectivã europeanã, în
vederea creºterii gradului de
conºtientizare multiculturalã ºi a
schimbului intercultural de experienþe, gânduri ºi idei.
SCOPUL generos ºi îndrãzneþ

al
proiectului
„European
Classroom” este de a demonstra
cã este posibilã armonizarea
curriculumurilor
din
7
þãri
europene: existã teme / conþinuturi
comune, acestea pot fi abordate
din diferite perspective, se poate
coopera la nivel european în activitatea didacticã de zi cu zi, iar
aceastã cooperare conduce la
rezultate de înaltã calitate, demne
de a fi împãrtãºite cu toþi profesorii
europeni interesaþi.
Deºi
programele
noastre
ºcolare ºi viziunile asupra sistemului educaþional diferã în mod
vizibil de la þarã la þarã, existã
aspecte generale comune, iar noi
considerãm cã putem coopera ºi
studia acest teren comun, demonstrând cã existã elevi ºi profesori
fãrã frontiere, iar singurul scop viabil al educaþiei oferite de orice
ºcoalã europeanã este calitatea
acesteia.
Fiind un proiect complex, care
include, de fapt, 19 proiecte,
ACTIVITÃÞILE sunt multe ºi variate, în acord cu temele subproiectelor. Ele vizeazã în special
modalitãþile de armonizare a curriculumurilor din cele 7 þãri
europene, în ciuda diferenþelor evidente. Nu toate subproiectele se
deruleazã pe parcursul a 3 ani;
unele dureazã doar 1 an, altele, 2
ani, iar altele, 3 ani. De asemenea,
nu toate þãrile sunt implicate în
toate subproiectele, acestea
reunind profesorii ºi elevii interesaþi, în funcþie de domeniile,
temele ºi subiectele propuse.
Activitãþile au fost realizate atât
în cadrul lecþiilor, în clasã, cât ºi în
afara ºcolii, propunând modalitãþi
de abordare inovativã (inclusiv

metode de educaþie non-formalã),
astfel încât profesorii europeni
care predau diferite materii ºi care
sunt interesaþi de o anumitã temã
sã poatã afla modele, tehnici,
metode ºi instrumente de lucru
utile în activitatea didacticã.
Cele 10 SUBPROIECTE la
care participã ºcoala noastrã sunt:
1. eDictionnary of proverbs:
RO, FR, PL, UK;
2. The Romantic Age: SP, FR,
NL, PL, RO;
3. Favourite recipes and typical
dishes: RO, GER, NL, UK;
4. Teaching English through
Music: RO, GER, SP;
5. Art, Design and Math: RO,
SP;
6. Relics of the Second World
War in your own region: RO, NL;
7. Sustainable development
and environment; how could we
reduce waste?: RO, FR;
8. Real life situations: RO, PL,
FR;
9. Democracy and Capitalism
in Europe (online): RO, GER;
10. The year of 1989 in Europe
(online): RO, GER.
Activitãþile se vor finaliza cu
exemple de bune practici, accesibile tuturor profesorilor europeni
interesaþi, care vor vizita websiteul proiectului sau Platforma
eTwinning:
* planuri de lecþii sau de activitate
* produse ale activitãþii vizibile
în fotografii
* tehnici de lucru evidenþiate
prin înregistrãri video
* tehnici ºi instrumente de
monitorizare ºi de evaluare
* PRODUSE INTELECTUALE
(website, eBook ºi App).

Pe scurt, pânã în acest
moment, la finalul primului an de
implementare
a
proiectului
„European Classroom, echipa
ªcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul”
Pucioasa a creat, a implementat ºi
a distribuit urmãtoarele PRODUSE, care vor contribui la
realizarea colecþiei de resurse
educaþionale deschise: LOGO-ul
ºi pliantul de promovare a proiectului; 1 film de prezentare a ºcolii;
24 de planuri de lecþii / activitate;
16 prezentãri PPt; 5 filme; 50 de
postere, pliante, minibroºuri; 9
expoziþii; 5 albume electronice; 60
de portofolii; 2 descrieri a 2
metode de educaþie non-formalã
(PhotoVoice ºi Delivering life); 1
reþetã ilustratã ºi 1 reþetã filmatã
(preparare, pas cu pas) a 2 feluri
de mâncare tradiþionale româneºti
(distribuite partenerilor); alte 5
reþete tradiþionale româneºti,
incluse în eBook-uri; 1 scenariu al
unei piese de teatru (în limba
englezã), puse în scenã; 24 de
eseuri ºi compuneri; 1 dicþionar de
proverbe româneºti, traduse în
englezã, cuprinzând ºi explicaþii
ale semnificaþiilor (draft); 4 scenarii finale ale unor situaþii din
viaþa de zi cu zi; 1 sondaj de opinie
(street survey ºi school survey)
despre hrãnirea sãnãtoasã; 2 tipuri
de chestionare iniþiale pentru elevi;
3 tipuri de evaluare intermediarã
pentru elevi, profesori ºi pãrinþi; 3
tipuri de evaluare finalã pentru
elevi; 3 tipuri de evaluare finalã
pentru profesori.
MONITORIZAREA ªI EVALU AREA calitãþii activitãþilor proiectu lui
s-a
realizat pe trei niveluri:
a. Nivelul 1: profesorii implicaþi
în planificarea ºi susþinerea lecþiilor Erasmus+ au proiectat aceste
lecþii completând un formular
comun, standardizat, care a fost
stabilit
la
prima
întâlnire
transnaþionalã de proiect (Alicante,
Spania, noiembrie, 2014). Dupã
fiecare lecþie, aceste cadre didactice au evaluat succesul activitãþii
prin aplicarea de chestionare de
evaluare a satisfacþiei (adresate
elevilor) ºi, eventual, au sugerat
posibile îmbunãtãþiri ale lecþiei în
aceastã formã. În privinþa altor
activitãþi de învãþare (de ex. activitãþi extracurriculare sau învãþarea
pe bazã de proiecte), profesorii au
scris rapoarte descriptive (ex.
PhotoVoice ºi street and school
survey) ºi le-au fãcut publice în
întâlnirile de proiect ºi în spaþiul

eTwinning rezervat proiectului.
Aºadar, au fost create ºi aplicate
instrumente de evaluare intermediarã ºi de evaluare finalã. Acestea
din urmã au fost aplicate deja la
finalul a 2 subproiecte (care deja
s-au încheiat), adresându-se atât
elevilor, cât ºi profesorilor ºi
pãrinþilor.
Deoarece toate materialele
realizate în cadrul proiectului vor fi
postate
pe
spaþiul
virtual
eTwinning ºi vor face obiectul produselor intelectuale, devenind
OER, fiecare participant poate
oferi feedback-ul sãu ºi poate
comenta online. În acest fel, evaluarea se va îmbina cu interevaluarea ºi autoevaluarea.
b. Nivelul 2: coordonatorul local
al proiectului Erasmus+ derulat în
ºcoalã,
împreunã
directorul
adjunct, au monitorizat ºi au evaluat activitãþile locale ºi pe cele
comune prin crearea ºi aplicarea
de instrumente specifice: grilã de
monitorizare, chestionare, fiºe de
observare directã, fiºe de asistenþã. Ei au discutat posibilele
îmbunãtãþiri cu omologii din alte
ºcoli europene, via email (ºi, uneori eTwinning sau Skype).
La sfârºitul primului an de
implementare, în cadrul celei de-a
doua reuniuni transnaþionale de
proiect (Sosnowiec, Polonia,
octombrie, 2015), a fost evaluat
modul de implementare a proiectului în fiecare ºcoalã, prin
prezentarea punctelor tari ºi a
celor slabe. De asemenea, în luna
octombrie 2015, coordonatorul
local al proiectului a realizat
Raportul intermediar solicitat de
AN.
Toatã echipa de coordonatori
locali este formatã din profesori
care s-au implicat în construcþia
acestui proiect timp de mai multe
luni, în perioada de scriere a aplicaþiei (finalizatã la Alderley Edge,
UK, martie, 2014), deci este pe
deplin familiarizatã cu cerinþele ºi
cu standardele impuse / fixate. În
plus, 5 dintre coordonatori au o
mare experienþã în implementarea
proiectelor Comenius, deci colaborarea este beneficã ºi constructivã.
Echipa de management ºi-a
propus ca, începând cu anul ºcolar
2015-2016, sã creeze ºi o echipã
de monitorizare / evaluare formatã
de elevi de 13-14 ani, pentru a
ajuta profesorii ºi pentru a interveni ori de câte ori este necesar.
c. Nivelul 3: coordonatorul

Ce t rebuie s ã c uprindã r ucsacul
1. APÃ - Cel puþin 4 l de apã/persoanã/zi. Dacã aveþi animale de companie nu uitaþi sã prevedeþi apã ºi pentru
ele (cca.30 ml.de apã /kg.animal/zi).
Depozitaþi apa într-un loc rece ºi
întunecos. Înlocuiþi apa o datã la 6 luni.
ATENÞIE!
Apa
este
esenþialã
supravieþuirii. În caz de maximã urgenþã,
se poate obþine apã potabilã prin fierbere
timp de 10 minute.
2. ALIMENTE compacte ºi uºoare
care nu necesitã rãcire, fierbere ori
coacere. Iatã câteva exemple de alimente
pe care puteþi sã le pregãtiþi:
- mâncare în cutii de conserve (nu

uitaþi deschizãtorul);
- alimente deshidratate;
- batoane energizante;
- biscuiþi de secarã;
- dulceaþã;
- sucuri, cafea, ceai;
- dupã caz, alimente pentru nevoi speciale: mâncare pentru bebeluºi, lapte
etc.;
- dacã aveþi animale de companie, nu
uitaþi mâncarea acestora;
- dacã trebuie sã încãlziþi anumite alimente prevedeþi un aragaz de campanie
ºi combustibil.
3. ÎMBRÃCÃMINTE ªI ÎNCÃÞÃMINTE
pentru fiecare persoanã, în funcþie de

anotimp. De asemenea, nu uitaþi lenjeria
de corp.
4. UN SAC DE DORMIT sau douã
pãturi cãlduroase pentru fiecare persoanã.
5. O TRUSÃ DE PRIM AJUTOR care
sã conþinã:
*medicamentele personale (ATENÞIE!
Nu uitaþi sã scrieþi pe un bilet numele
doctorului de familie) ºi reþetele.
*analgezice, antiseptice.
*la nevoie, articole sau accesorii
necesare pentru aparatul auditiv, scaunul
rulant etc.
6. APARATE UTILE
*aparat radio AM/ FM cu baterii de

schimb. Nu uitaþi sã înlocuiþi bateriile
anual.
*lanternã/ persoanã ºi baterii de
schimb.
*un fluier (semnalul convenþional în
caz de urgenþã este de fluierãturi scurte).
*un telefon mobil ºi o cartelã telefonicã.
7. ARTICOLE DE IGiENÃ
*hârtie igienicã, hârtie umedã de
mâini, batiste de hârtie.
*articole personale: sãpun, ºampon,
deodorant, pastã de dinþi, periuþã de
dinþi, pieptãne, etc.
*saci de bucãtãrie.
8. ARTICOLE SPECIALE PENTRU
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Pucioasa

ºcoli, derulat în cadrul Programului Erasmus+ (K.A.2. – Educaþie ºcolarã)

proiectului (Gilles Groux - Groupe
Scolaire „Saint Jacques de
Compostelle”, Dax, Franþa), monitorizeazã permanent activitãþile
derulate în toate ºcolile implicate
în proiect; acesta gestioneazã procedurile de comunicare, evaluare
ºi monitorizare.
IMPACTUL proiectului asupra
ºcolii ºi comunitãþii noastre a fost
mare! În afara produselor menþionate, echipa ºcolii noastre a obþinut ºi rezultate calitative, cu impact
asupra a:
* 153 de ELEVI (10-15 ani), cu
competenþe dezvoltate de: comunicare în limba englezã ºi în limba
românã; competenþe digitale; abilitãþi antreprenoriale, abilitãþi crescute de muncã în echipã; gândire
criticã ºi reflexivã; competenþe
interpersonale ºi interculturale
îmbunãtãþite; proces de învãþare
pe tot parcursul vieþii îmbunãtãþit.
Elevii au acum mai multe
cunoºtinþe despre cultura, religia,
geografia, personalitãþile ºi istoria
þãrilor implicate în proiect. Ei
comunicã regulat cu colegii din
ºcolile europene, în scopul de a-ºi
îmbunãtãþi comunicarea în limba
englezã, abilitãþile sociale ºi
interculturale, stimulându-se astfel
încrederea în sine ºi stima de sine.
Deoarece utilizeazã diferite canale
de comunicare, în special virtuale,
ei ºi-au dezvoltat, de asemenea,
competenþele digitale. Mai mult
decât atât, elevii au devenit din ce
în ce mai conºtienþi de importanþa
îmbunãtãþirii competenþelor-cheie
care le îmbunãtãþesc viaþa, relaþiile
sociale ºi procesul de învãþare pe
tot parcursul vieþii.
* 12 PROFESORI cu competenþe profesionale îmbogãþite, de
utilizare a metodelor de învãþare
personalizate, inclusiv referitoare
la: dobândirea de cunoºtinþe
despre noile pedagogii, despre
aplicarea diverselor strategii
didactice (prin schimb de idei,
compararea curriculumurilor ºi
planificarea în comun a unor lecþii)
ºi despre utilizarea inovativã a TIC
în cadrul lecþiilor; competenþe
îmbunãtãþite de comunicare în
limba englezã; abilitãþi digitale;
învãþarea prin colaborare cu scopul de a crea resurse educaþionale
deschise; abilitãþi crescute de
lucru în echipã (inclusiv predarea
în echipã) ºi gândire criticã ºi
reflexivã; un sentiment crescut de
apartenenþã la spaþiul european;
abilitãþi de viaþã dezvoltate; proces
îmbunãtãþit de învãþare pe tot par-

cursul vieþii.
Profesorii români au aflat cum
sunt
aplicate
planurile
de
învãþãmânt în alte þãri ale UE (de
ex.,
conþinutul
programelor
naþionale ºi al programelor utilizate în ºcoli, numãrul de ore alocate etc.); ei sunt deja interesaþi de
conþinutul diferit al curriculumurilor
ºi au conºtientizat cã au nevoie de
schimbul de bune practici, pentru a
compara modul în care acelaºi
subiect poate fi tratat în mod diferit, inovativ. Profesorii ºi-au
îmbunãtãþit modul de predare prin
contactul cu profesorii europeni,
traversând virtual graniþele ºi
aplicând efectiv sau adaptând
multe dintre experienþele colegilor
lor din strãinãtate.
Sursele de informare din þãrile
participante la proiect au permis
profesorilor români ºi elevilor
acestora sã-ºi creeze o imagine
complexã asupra unor subiecte
sau a unor probleme comune.
Astfel, ei simt cã aparþin Europei,
indiferent de patrimoniul profesional, cultural ºi tradiþional pe care îl
au.
* ªCOALA a devenit mai
deschisã la internaþionalizare ºi
interesatã de creºterea dimensiunii europene a educaþiei pe care o
oferã. Acest proiect a creat oportunitatea ca ºcoala noastrã sã devinã mai vizibilã, demonstrând astfel expertiza ºi contribuind la
schimbul de bune practici cu alte
ºcoli din UE.
ªcoala a început sã promoveze
cooperarea transfrontalierã (de
exemplu, prin studierea culturii, a

geografiei, a istoriei ºi a caracterului regiunilor partenerilor ºi compararea acestora cu regiunea proprie, crescând astfel sentimentul
conºtiinþei europene ºi consolidându-se
dimensiunea
transnaþionalã). Profesorii implicaþi
s-au familiarizat cu alte sisteme de
educaþie din Europa ºi cu diferenþele de abordare a predãrii –
învãþãrii ºi au diseminat informaþiile pe mai multe cãi. Acest lucru ia fãcut sã reflecteze asupra propriei situaþii ºi le-a creat oportunitatea de a aplica ºi de a adapta
idei noi în propria abordare a procesului educativ, contribuind astfel
la identificarea unor prioritãþi ale
ºcolii.
* COMUNITATEA LOCALÃ a
devenit mai conºtientã de faptul
cã, într-o lume globalizatã, colaborarea internaþionalã în privinþa
conþinuturilor diferitelor programe
ºcolare naþionale capãtã noi sensuri, putând sã creeze reale legãturi între ºcoli ºi comunitãþile
locale.
Întâlnirile de proiect ºi evenimentele care au avut loc în ºcoala
noastrã, în Primãria oraºului
Pucioasa ºi în alte instituþii din
localitate au stârnit curiozitatea
membrilor comunitãþii ºi a
reprezentanþilor unor instituþii
locale. Unele dintre activitãþi s-au
desfãºurat în mijlocul comunitãþii
(de ex., PhotoVoice ºi un street
survey), iar altele s-au derulat în
colaborare cu instituþii locale (de
ex. fabrica localã de pâine ºi produse de patiserie, compania de
salubrizare a oraºului, ONG-ul

„Youth 4 All” etc.). Tocmai pentru a
întãri legãtura ºcoalã – comunitate, am utilizat website-ul ºcolii,
precum ºi ziarul local, pentru a
oferi informaþii despre proiect ºi de
pentru a disemina rezultatele
activitãþilor derulate. La nivel
regional ºi naþional, profesorii au
avut posibilitatea sã prezinte
proiectul ºi rezultatele obþinute
altor colegi (de ex. în cadrul cercurilor pedagogice ºi pe grupuri
specializate de discuþii, prin participarea la simpozioane naþionale /
internaþionale ori prin publicarea
de articole), subliniind importanþa
Programului Erasmus+ ºi a beneficiilor pe care acesta le aduce
ºcolii ºi comunitãþii locale, promovând totodatã ºi valorile
naþionale româneºti.
ÎN CONCLUZIE, acum, la
finalul unui an de muncã intensã,
dar foarte plãcutã ºi interesantã,
considerãm cã participarea noastrã la Proiectul de Parteneriat
Strategic între ºcoli Erasmus+,
EUROPEAN CLASSROOM a adus
un plus-valoare instituþiei noastre,
iar pentru cadrele didactice ºi pentru elevi a însemnat o conºtientizare a resurselor proprii, care
acum au început sã fie din ce în ce
mai bine puse în evidenþã.
Astfel, PROGRESUL înregis trat se reflectã foarte clar în urmã toarele aspecte sustenabile:
* Conºtientizând cã nu pot participa decât la activitãþile locale ale
proiectului, din cauzã cã nu
vorbesc limba englezã, majoritatea colegilor ºi-a manifestat dorinþa de a studia aceastã limbã ºi
de a-ºi perfecþiona comunicarea în
limba englezã (34 din 39 chestionaþi). Luând în calcul þintele din PDI,
nevoia de formare a cadrelor
didactice ºi beneficiind de oportunitatea oferitã de CCD Dâmboviþa
de a aplica pentru un Proiect de
dezvoltare instituþionalã prin dezvoltarea resursei umane, o echipã
de cadre didactice a realizat
proiectul denumit „Formarea profesionalã a cadrelor didactice, în
vederea formãrii ºi dezvoltãrii
competenþelor de comunicare în
limba englezã”. În urma evaluãrii,
proiectul nostru s-a situat pe
primul loc ºi, ca urmare, în acest
an ºcolar vom beneficia de un curs
gratuit de formare ºi dezvoltare a
competenþelor de comunicare în
limba englezã.
* Numãrul profesorilor implicaþi
direct în activitãþile proiectului a
crescut de la 12 (2014-2015) la 14

(2015-2016).
* În comparaþie cu Proiectul
bilateral Comenius (2013-2015), în
care au fost implicaþi 50 de elevi,
în proiectul Erasmus”, European
Classroom sunt implicaþi direct
153 de elevi, iar la activitãþile
comune, stabilite în acord cu
partenerii, acelea care vizeazã
strict curriculumul ºcolar, iau parte
clase întregi de elevi.
* Pentru un impact ºi mai mare,
am creat ºi o paginã de Facebook
a ºcolii, unde se regãsesc informaþii ºi fotografii din timpul activitãþilor din ultima perioadã.
Acum suntem cu toþii mai
conºtienþi de puterea educaþiei
prin schimbul de bune practici ºi
prin colaborarea transfrontalierã,
de
oportunitãþile
pe
care
Programul Erasmus+ ni le oferã,
astfel încât sã îmbunãtãþim calitatea educaþiei promovate de
ºcoala noastrã, de beneficiile
cunoaºterii „pe viu” a asemãnãrilor
ºi a deosebirilor dintre sistemele
educaþionale ºi dintre curriculumurile din 7 þãri europene, astfel
încât sã devenim capabili sã ne
aliniem
bunelor
exemple
europene. Suntem convinºi cã mai
avem multe de învãþat, cã resursele noastre materiale nu sunt pe
mãsura celor europene ºi cã motivaþia profesorilor constã în satisfacþia personalã / profesionalã,
alãturi de elevi, dar ºi cã noi,
românii, avem un cuvânt de spus
în privinþa seriozitãþii ºi a dorinþei
de perfecþionare.
Ne dorim ca în anul al doilea al
proiectului sã reglãm micile
disfuncþionalitãþi, astfel încât
proiectul sã aducã satisfacþii ºi mai
mare elevilor, profesorilor, ºcolii ºi
comunitãþii noastre ºi sã promovãm în continuare valorile
tradiþionale româneºti, ca parte
integrantã a culturii europene!
Prof. Claudia-Aurora Zamfir,
Coordonatorul proiectului
„European Classroom”
Materialul de faþã reflectã numai
punctul de vedere al autorului, iar
Agenþia Naþionalã ºi Comisia
Europeanã nu sunt responsabile
pentru nicio utilizare care poate fi
datã informaþiilor respective.

pentru s ituaþii d e u rgenþã

COPII
*jocuri, în funcþie de vârsta membrilor
familiei.
*cãrþi de colorat, creioane, jucãrii pentru copii.
9. ACTE PERSONALE
*carte de identitate, carte de asigurãri
medicale.
*bani.
*cecuri.
*numere de telefon importante.
CUM SE ANUNÞÃ LA 112 O SITUAÞIE DE URGENÞÃ
*Dacã vã aflaþi într-o situaþie de
urgenþã ºi aveþi nevoie de forþele de intervenþie specializate, sunaþi la numãrul de

telefon 112.
Dacã sunaþi la 112 trebuie sã
anunþaþi:
*Ce urgenþã aveþi;
*Unde este urgenþa;
*Unde vã aflaþi;
*De la ce numãr de telefon sunaþi;
*Cum vã numiþi.
* Operatorul evalueazã urgenþa
apelantului în funcþie de informaþiile primite ºi transmite aceste informaþii forþelor
de intervenþie abilitate în rezolvarea
cazului respectiv. Dacã este nevoie de
intervenþia tuturor agenþiilor, datele preliminare ale cazului sunt transmise simultan, în maximum 2- 3 secunde.

*Dupã furnizarea acestor date trebuie
sã rãmâneþi la telefon pentru a fi puºi în
legãturã cu agenþia de urgenþã de care
aveþi nevoie ºi pentru a primi eventuale
recomandãri.
*Dacã legãtura cu numãrul 112 se
întrerupe, trebuie sã sunaþi din nou.
Rãmâneþi calmi ºi rãspundeþi la toate
întrebãrile, nu închideþi pânã când nu vi
se spune.
SUNAÞI LA 112 DOAR DACÃ AVEÞI
O URGENÞÃ!
Referent Protecþie Civilã
CORNEL NÃSTASE
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În perioada imediat urmãtoare,
cetãþenii oraºului Pucioasa proprietari de
terenuri, construcþii ºi animale vor fi invitaþi la Primãria oraºului Pucioasa - compartimentul REGISTRUL AGRICOL pentru a furniza datele necesare completãrii REGISTRULUI AGRICOL 2015 –
2019.
Potrivit Ordonanþei Guvernului nr.
28/2008 privind Registrul Agricol, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 28/2009 - art. 3, alin. (1)
„Registrul agricol constituie documentul
oficial de evidenþã primarã unitarã, în
care se înscriu date cu privire la
gospodãriile
populaþiei
ºi
la
societãþile/asociaþiile agricole, precum ºi
la orice alte persoane fizice ºi/sau
juridice care au teren în proprietate/folosinþã ºi/sau animale, ºi anume:
a) capul gospodãriei ºi membrii acesteia, dupã caz; reprezentantul legal al
societãþii/asociaþiei agricole sau al persoanei juridice care are teren în proprietate/folosinþã;
b) terenurile pe care le deþin în proprietate sau folosinþã, pe categorii de
folosinþã, suprafeþe cultivate cu princi-

al o raºului
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palele culturi ºi numãrul de pomi, pe
specii. Pentru terenurile înscrise în
cartea funciarã se va menþiona numãrul
cadastral sau topografic ºi numãrul de
carte funciarã, dupã caz;
c) efectivele de animale, pe specii ºi
categorii, existente la începutul fiecãrui
an; evoluþia anualã a efectivelor de
bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline,
mãgari, catâri, iepuri de casã, animale de
blanã, pãsãri, familii de albine, precum ºi
alte animale domestice sau sãlbatice
crescute în captivitate, în condiþiile legii,
ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol;
d) clãdirile cu destinaþia de locuinþã ºi
construcþii-anexe;
e) mijloacele de transport cu tracþiune
animalã;
f) mijloacele de transport cu tracþiune
mecanicã, respectiv: tractoarele, autovehicule pentru transportat mãrfuri,
maºinile ºi utilajele pentru agriculturã ºi
silviculturã;
g) orice instalaþii pentru agriculturã ºi
silviculturã.”
Art. 11 din actul normativ precizat
prevede:
„Perioadele la care persoanele fizice

Ziua lui Mihai Eminescu ºi
Ziua Culturii Naþionale –
sãrbãtorite la Pucioasa!
Mihai Eminescu (1850-1889) - Poetul naþional al
românilor, prozator, dramaturg, ziarist ºi gânditor
Anul acesta – 2016 – se împlinesc 166 de ani de la
naºterea „Luceafãrului” poeziei româneºti. Data de 15
ianuarie, aniversarea naºterii lui Mihai Eminescu, a fost
legiferatã drept Ziua Culturii Naþionale - o zi de reflecþie
asupra culturii române.
Manifestãri speciale au avut loc în Oraºul Pucioasa,
la Centrul Cultural „Al. I. Brãtescu-Voineºti”. Elevii
Colegiului Naþional „Nicolae Titulescu” ºi ai Liceului
Tehnologic Pucioasa au participat la o activitate culturalã denumitã „Sã vorbim despre Eminescu”.
Întâlnirea a cuprins: expoziþie de carte, expoziþie de
caricaturã, Studio Eminescu, Teatru Forum, Teiul lui
Eminescu, Interviu Imaginar cu Eminescu.
Evenimentul a fost organizat de Unitatea Administrativ Teritorialã Oraºul Pucioasa – Compartimentul
Culturã-Bibliotecã.
Alexandra Rizea

ºi juridice au obligaþia sã declare datele
pentru înscrierea în registrul agricol sunt
urmãtoarele:
a) 5 ianuarie - 1 martie, pentru datele
anuale privind membrii gospodãriei,
terenul aflat în proprietate ºi cel pe care
îl utilizeazã, clãdirile cu destinaþia de
locuinþã, construcþiile-anexe ºi mijloacele
de transport cu tracþiune animalã ºi
mecanicã, maºinile, utilajele ºi instalaþiile
pentru agriculturã ºi silviculturã, efectivele
de
animale
existente
în
gospodãrie/unitatea cu personalitate
juridicã la începutul fiecãrui an, precum
ºi modificãrile intervenite în cursul anului
precedent în efectivele de animale pe
care le deþin, ca urmare a vânzãriicumpãrãrii, a produºilor obþinuþi, a morþii
sau sacrificãrii animalelor ori a altor
intrãri-ieºiri;
b) 1 - 31 mai, pentru datele privind
modul de folosinþã a terenului,
suprafeþele cultivate, numãrul pomilor în
anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice ºi juridice au
obligaþia sã declare date pentru a fi
înscrise în registrul agricol ºi în afara
acestor intervale de timp, în cazul în care
au intervenit modificãri în proprietate, în

termen de 30 de zile de la apariþia modificãrii.
(2) În cazul în care persoanele fizice
sau cele juridice nu fac declaraþiile la
termenele prevãzute la alin. (1), se considerã cã nu au intervenit niciun fel de
modificãri, fapt pentru care în registrul
agricol se reporteazã din oficiu datele din
anul precedent, cu menþiunea corespunzãtoare la rubrica „semnãtura declarantului”.
Registrul Agricol se þine atât pe suport
de hârtie, cât ºi pe suport electronic.
Persoanele fizice ºi juridice sunt obligate sã declare în termenele prevãzute
de lege, date corecte ºi complete în vederea înscrierii acestora în Registrul
Agricol.
Nedeclararea, la termenele stabilite ºi
în forma solicitatã a datelor ce fac obiectul Registrului Agricol constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de
la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor
fizice, respectiv amendã de la 300 lei la 1
500 lei în cazul persoanelor juridice.
SECRETARUL ORAªULUI
PUCIOASA,
Jr. CATANÃ ELENA

Despre
luna Februarie

Februarie este a doua lunã a
anului în calendarul Gregorian.
Este o lunã ceva mai diferitã de
altele ºi cu o istorie bogatã! Mai
este numitã ºi „Fãurar”, denumirea
ei popularã fiind legatã de meºterii
fauri, lucrãtori ai fierului, sau fierarii, care pregãtesc uneltele de
muncã, ascut sau confecþioneazã
fiarele sau cuþitele de plug înainte
de începerea lucrãrilor agricole de
primãvarã.
Este cea mai scurta luna gregorianã, având doar 28 sau 29 de
zile. Luna are 29 de zile în anii
bisecþi, iar în ceilalþi are ani 28 de
zile.
Toþi ne-am întrebat, mãcar o
datã, de ce toate lunile au 30 sau
31 de zile ºi numai februarie are
28 sau 29 de zile. Þãranii noºtri
ºi-au explicat aceastã anomalie a
calendarului prin faptul cã martie
„a împrumutat“ câteva zile de la
februarie. În fapt, povestea lunii
februarie este extrem de veche ºi
se împleteºte cu istoria primului
calendar roman, în care Anul Nou
cãdea pe 1 martie ºi februarie era
ultima lunã din an.
Povestea lunii februarie începe
acum mai bine de 2.500 de ani,
odatã cu primul calendar cunoscut
al romanilor. Lunile se calculau de
la prima apariþie a lunii pe cer ºi
erau împãrþite în trei pãrþi: calendele (luna nouã), nonele (primul
pãtrar) ºi idele (luna plinã). La
început, calendarul a avut 355 de
zile. Anul Nou cãdea pe 1 martie,
deci februarie era ultima lunã a
anului. Cum Pãmântul se învârte
în jurul Soarelui în 365 de zile,
pentru a recupera întârzierea, la

fiecare doi ani se intercala o lunã
de 22 sau 23 de zile în februarie.
Iulius Cezar, sfãtuit de un
astronom din Alexandria, schimbã
calendarul: decreteazã anul de
365 de zile. S-a hotãrât tot atunci
ca, din patru în patru ani, un an sã
aibã 366 de zile, pentru a recupera
cele ºase ore suplimentare în
fiecare an. Tot acum, Anul Nou se
mutã de pe 1 martie pe 1 ianuarie,
iar lunile sunt alcãtuite din 30 ºi 31
de zile alternativ, numai februarie
rãmâne cu 28 de zile, aºa cã ziua
în plus a anului bisect a fost
numãratã în februarie. Aceasta a
fost, în anul 45 î. Hr., reforma
iulianã a calendarului.
Sinodul de la Niceea a continuat reforma calendarului, hotãrând ca anul bisect sã fie cel divizibil cu patru. ªi tot atunci s-a
hotãrât cum sã se calculeze data
Sfintelor
Paºti.
Deoarece
echinocþiul de primãvarã a cãzut
atunci pe 21 martie, sinodul a
hotãrât ca Sfintele Paºti sã fie sãrbãtorite în prima duminicã de dupã
luna plinã care cãdea de
echinocþiu sau imediat dupã el.
Dar calculul tot nu era exact, ci cu
o eroare de 10 zile la 1.257 de ani.
În 1582, echinocþiul a cãzut pe 11
martie, în loc de 21 de martie, din
cauza erorii calendarului iulian.
Atunci, papa Grigore al XIII-lea s-a
hotãrât sã repare greºeala tãind
10 zile, astfel încât, dupã 4
octombrie a urmat 15 octombrie.
Tot atunci s-a hotãrât sã se taie ºi
anii bisecþi terminaþi în douã zerouri ale cãror cifre iniþiale nu sunt
divizibile cu patru. Adicã anul 1600
a fost bisect, dar anul 1700, nu.

Dupã noul calendar, numit gregorian, se numãrã zilele ºi astãzi.
Pentru cã reprezenta sfârºitul,
romanii dedicaserã aceastã lunã
lui Februus, un zeu din infern, ºi
sãrbãtoreau zilele morþilor, dând
de pomanã pentru cei duºi, aºa
cum ºi la noi sâmbãta, care
reprezintã sfârºitul sãptãmânii,
este ziua când se fac pomenirile.
Luna februarie este marcatã de
douã sãrbãtori populare mai
importante: Ziua Ursului ºi
Dragobetele.
* Vremea în februarie
- dacã gheonoaia (ciocãnitoarea) cântã frumos, are sã fie
vremea moale în februarie;
- dacã piþigoii cântã vesel în
februarie, vine primãvara;
- viforele ce nu vin în februarie
se rãzbunã la Paºti;
- dacã tunã în fãurar, vara vor fi
furtuni ºi va bate grindina.
Alexandra Rizea
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Campionatul Naþional de ªah
Trofeul Oraºului Pucioasa
ediþia I - 11-1
13 decembrie 2016

În perioada 11-13 decembrie 2016 s-a desfãºurat, în
oraºul Pucioasa, prima ediþie a
Campionatului Naþional de
ªah, organizat de UAT Oraºul
Pucioasa în parteneriat cu
Federaþia Românã de ªah ºi
A.C.S. Master Mind Bucureºti.
Membrii clubului de ºah al
Centrului
Cultural
„I.Al.
Brãtescu-Voineºti”, elevi ai
ªcolii
Gimnaziale
„Mihai
Viteazul”, ai ªcolii Gimnaziale
„Elena Donici Cantacuzino”, ai

fost angrenaþi în lupta pentru
puncte cu toate forþele, speranþele sau emoþiile lor, la care
se adãugau cele ale pãrinþilor
care au însoþit copiii. Nu conteazã pânã la urmã clasamentul ci participarea la o astfel de
competiþie, lucru care poate
rãmâne ca o amintire frumoasã, ce pânã la urmã a
reprezentat o acumulare de
cunoºtinþe ºi o experienþã ce
greu poate fi cãpãtatã în altã
parte. Mulþi au înþeles ce

care a avut loc la Hotel Turist,
în ziua de 13 decembrie 2015,
s-a desfãºurat în prezenþa unui
public numeros, iar cupele,
premiile în bani ºi diplomele au
fost înmânate de Primarul
Oraºului Pucioasa, Dãnuþ
Bãdãu, care i-a felicitat pe toþi
participanþii la evenimentul
sportiv.
„Este o bucurie pentru noi
sã organizãm ºi sã gãzduim
acest eveniment sportiv de
mare amploare! ªahul îmbinã

Clubului Copiilor „Nicolae
Mateescu”, toate din Pucioasa,
au aºteptat cu nerãbdare acest
eveniment, unii pentru a-ºi
demonstra lor cã sunt mai
maturi, mai bine pregãtiþi, alþii
pentru a vedea ce reprezintã o
astfel de competiþie, iar unii
pentru a trãi sentimente
deosebite, unice, alãturi de
pãrinþi ºi antrenori. Alãturi de
aceºtia au participat ºi membri
de la: Clubul Sportiv Municipal
Bucureºti, A.C.S. Master Mind
Bucureºti, A.C.S. ªah Chindia
Târgoviºte, CS Tineri Maeºtri
Bucureºti, CS Club Alexandros
Buºteni, CS Carpaþi Sinaia, CS
Universitatea Târgoviºte, Wisconsin Sport Club Târgoviºte,
CS Tricolorul Breaza.
Toþi cei 60 de participanþi au

înseamnã un concurs de nivel
înalt, cu competitori de valoare.
Campionatul s-a desfãºurat
pe trei secþiuni: copii pânã în 10
ani, copii 11-14 ani ºi campionatul ºahiºtilor legitimaþi la
cluburi sau asociaþii sportive. În
toate turneele s-a jucat în sistem elveþian pe distanþa de 6
runde, cu un timp de joc de 60
minute/jucãtor.
Competiþiile au fost arbitrate
de arbitrii naþionali: Candea
Gheorghe, Candea Haralambie, Candea Coralia-Irina,
Sterea Petre ºi Nicolae Iorga.
Toate competiþiile au fost omologate la Federaþia Romanã de
ªah pentru calculul CIV ºi pentru obþinerea de categorii
sportive.
Festivitatea de premiere

foarte bine sportul ºi cultura.
Fiecare participant meritã
toata admiraþia pentru efortul
depus la acest campionat ºi
felicit pe cei care ºi-au disputat întâietatea în sportul minþii,
un
sport
care
dezvoltã
inteligenþa ºi constituie un mod
plãcut de relaxare ºi de petrecere utilã a timpului liber. Mã
bucur sã vãd atât de mulþi copii
care iubesc ºahul ºi cred cã
iniþiativa Guvernului, de a introduce ºahul ca materie opþionalã în ºcoli se dovedeºte de
bun augur”, a spus, în încheierea campionatului, Primarul
Oraºului Pucioasa, Dãnuþ
Bãdãu.
Luminiþa Gogioiu

U.A.T. Oraºul Pucioasa începe procedura de atribuire
a autorizaþiilor taxi disponibile pentru anul 2016
Consiliul Local al Oraºului Pucioasa, jud.
Dâmboviþa, aduce la cunoºtinþã cã în perioada
15.02.2016-20.04.2016, la sediul U.A.T. Oraºul
Pucioasa, se poate depune documentaþia
necesarã în vederea începerii procedurii de
atribuire a autorizaþiilor taxi rãmase disponibile
pe raza oraºului Pucioasa pentru anul 2016,
aprobate prin HCL nr. 32/27.03.2008.
Data limitã pânã la care pot fi depuse
cererile de înscriere precum ºi documentele
necesare pentru participare la procedura de
atribuire este 20.04.2016
Relaþii suplimentare se pot obþine la:
tel/fax - 0245/232277 sau 232276, int. 115.
- Numãrul autorizaþiilor taxi, pe numere de
ordine, rãmase neatribuite, sunt dupã cum
urmeazã:

Nr. crt.

Nr. autorizaþie Nr. licenþã
operator
taxi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

31
32
33
30
34
4
16
16
29
28
2
35
18

42
34
13
16
41
22
29
40
4
14
6
19
33
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„NU MAI VREM SÃ BEM APÃ
DIN LACURI DE ACUMULARE !!!”

Apa din Oraºul Pucioasa ºi
Comunele Brãneºti, Doiceºti,
Vulcana Pandele ºi Vulcana Bãi
a fost infestatã cu bacteria
Clostridium perfringens, o bacterie provenitã din fecale.
Barajul de la Pucioasa, care
alimenteazã oraºul ºi cele 4
comune, este alimentat, la rândul sãu, din Râul Ialomiþa.
Bacteria a ajuns, în urma unor
deversãri necontrolate în acest
râu, în amonte de Barajul
Pucioasa, de unde a fost livratã
populaþiei de Compania de Apã.
Responsabilii acesteia spun cã
analizele au arãtat o creºtere
semnificativã a încãrcãturii
microbiologice de Clostridium
perfringens încã de pe 15 ianuarie. Apa nu a fost însã opritã,
fiind probabil clorinatã în exces.
Analizele din data de 16 au arãtat cã nu a fost rezolvatã problema, de la ora 18:00 oprindu-se
furnizarea apei cãtre populaþie.
Ulterior, în seara zilei de 16 ianuarie, Direcþia de Sãnãtate
Publicã Dâmboviþa a confirmat
prezenþa bacteriei Clostridium
perfringens. Populaþia a fost
anunþatã sã meargã la medic la
apariþia primelor semne de
boalã digestivã.
Comitetul pentru Situaþii de
Urgenþã al U.A.T. Oraºul
Pucioasa s-a mobilizat imediat
cum a fost sesizatã aceastã
problemã
pentru
a
gãsi
rezolvare.
Edilul
Oraºului
Pucioasa, Dãnuþ Bãdãu, a dispus anunþarea de urgenþã a
cetãþenilor cu privire la pericolul
iminent. Primãria Oraºului
Pucioasa a dirijat cisterne cu
apã pentru consumuri colective
(Spital, Cãmin Bãtrâni, Centru
de Crizã, Unitãþi Cazare). Au
fost organizate 2 puncte de distribuire apã de cãtre Primãria
Pucioasa: în cartierul Filaturã ºi
în Piaþa Oraºului - vizavi de parcare. Poliþiºtii din cadrul Poliþiei
Locale a Oraºului Pucioasa au
anunþat în oraº ºi cartiere cã nu
trebuie sã consume apa, aceasta fiind infestatã microbiologic.
În acest timp, cetãþenii din
Pucioasa au primit ºi primesc
apã cu sticlele, bidoanele si cisternele de la Primãria Pucioasa,
de la Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã „Basarab I”
Dâmboviþa ºi de la Compania
de Apã Târgoviºte-Dâmboviþa.
Comisarii Gãrzii Naþionale
de Mediu Dâmboviþa au efectuat controale la Staþia de epurare
Fieni aparþinând SC Compania
de Apã Târgoviºte-Dâmboviþa
precum ºi la Unitatea Administrativ
Teritorialã
Fieni
(Primãria Fieni) ºi o firmã pri-

vatã, SC Neval Prod SRL
Pietroºiþa.
În urma acestor controale
s-a constatat cã infestarea bacteriologicã
a
acumulãrii
Pucioasa (amplasatã pe râul
Ialomiþa) a fost cauzatã „de
evacuarea de ape fecaloidmenajere neepurate în râul
Ialomiþa coroboratã ºi cu alþi
factori favorizanþi poluãrii”. De
asemenea, evacuarea s-a fãcut
prin canalizarea de ape pluviale
a oraºului Fieni, aflatã în administrarea Unitãþii Administrativ
Teritoriale Fieni, ca urmare a
unor intervenþii la reþeaua de
canalizare menajerã, în vederea
remedierii unor avarii.
De aceste reparaþii este
responsabilã SC Compania de
Apã Târgoviºte Dâmboviþa SA
în calitate de operator, potrivit
unui comunicat al Gãrzii

Naþionale de Mediu Dâmboviþa.
Totodatã, cu ocazia verificãrilor
din teren au fost depistate
gospodãrii ce aveau racordatã
canalizarea
menajerã
la
reþeaua de colectare a apelor
pluviale. În acest caz s-a dispus
reprezentanþilor U.A.T. Fieni
emiterea de somaþii cãtre aceºti
cetãþeni în vederea racordãrii
gospodãriilor la canalizarea
menajerã.
Cea mai mare amendã a fost
primitã de SC Compania de Apã
Târgoviºte Dâmboviþa SA, care
a fost sancþionatã cu amendã în
valoare de 50.000 lei pentru
funcþionarea fãrã autorizaþie de
mediu a Staþiei de epurare Fieni
– etapa nouã ºi 50.000 lei pentru
lipsa
sistemelor
de
supraveghere a canalizãrii de
ape menajere din oraºul Fieni,
fapt ce a condus la evacuarea

COMUNICATUL PRIMÃRIEI ORAªULUI PUCIOASA
CU PRIVIRE LA CALITATEA APEI
DIN UNELE IZVOARE ªI FÂNTÂNI DE PE
DOMENIUL PUBLIC AL ORAªULUI PUCIOASA
Conform buletinelor de analizã eliberate de Direcþia De Sãnãtate
Publicã Dâmboviþa - Departamentul De Supraveghere în Sãnãtate
Publicã cu numerele 14709; 14699; 14708; 14698; 14711; 14701;
14705; 14695; 14707; 14697; 14710; 14700; 14706; 14696; 14703;
14693; 14704; 14694; 14712; 14702 din data de 27.01.2016 pentru
unele surse de pe domeniul public al oraºului Pucioasa vã informãm
cã:
IZVOR ªIPOT PECO MARINEªTI este apã NEPOTABILÃ,
conþinând o cantitate mai mare de nitraþi decât limita admisã;
IZVOR CAPÃT ªIPOT VINALCOOL este apã NEPOTABILÃ,
conþinând o cantitate mai mare de nitraþi decât limita admisã;
FÂNTÂNA PUBLICÃ GLODENI VALE-MICULESCU este apã
NEPOTABILÃ, conþinând o cantitate mare de nitraþi ºi bacterii(bacterii
coliforme, Escherichia coli);
IZVOR CAPTAT SIPOT SPITAL ALBASTRU este apã
NEPOTABILÃ, conþinând o cantitate mare de bacterii (bacterii coliforme, Escherichia coli,enterococi intestinali);
IZVOR CAPTAT ªIPOT FILATURÃ este apã NEPOTABILÃ,
conþinând o cantitate mare de bacterii coliforme;
IZVOR CAPTAT ªIPOT GLODENI VALE-MATEOIU este apã
NEPOTABILÃ, conþinând o cantitate mare de bacterii (bacterii coliforme, Escherichia coli);
IZVOR CAPTAT ªIPOT, STR. BRÃDET este apã NEPOTABILÃ,

apelor uzate în râul Ialomiþa.
Primãria Fieni a fost sancþionatã
cu amendã în valoare de 50.000
lei pentru lipsa sistemelor de
supraveghere a canalizãrii de
ape pluviale a oraºului Fieni,
fapt ce a condus la evacuarea
de ape uzate fecaloid-menajere
în râul Ialomiþa. În acelaºi caz,
firma SC Neval Prod SRL
Pietroºiþa a fost sancþionatã
contravenþional cu amendã în
valoare de 50.000 lei pentru
lipsa notificãrii cãtre autoritãþile
de mediu cu privire la modificarea fluxului tehnologic al
apelor uzate.
IPJ Dâmboviþa a deschis un
dosar penal în aceastã cauzã,
pentru a afla ce s-a întâmplat
exact.
Primarul Oraºului Pucioasa,
Dãnuþ Bãdãu, a iniþiat o petiþie
cãtre Guvernul României ºi

cãtre domnul Prim-Ministru
Dacian Cioloº pentru a gãsi o
rezolvare a situaþiei disperate în
care ne aflãm: „NU MAI VREM
SÃ BEM APÃ DIN LACURI DE
ACUMULARE”. Petiþia fost distribuitã ºi în mediul online, iar
cetãþenii interesaþi pot trece pe
la sediul Primãriei Oraºului
Pucioasa, între orele 8.00-16.00
pentru a susþine aceastã iniþiativã.
De asemenea, Primãria
Oraºului Pucioasa vã informeazã cã în urma mai multor
controale s-a dovedit cã apa din
mai multe izvoare ºi fântâni NU
ESTE POTABILÃ.

Primarul Oraºului Pucioasa
Jr. Dãnuþ Bãdãu
Alexandra Rizea

conþinând o cantitate mare de bacterii (bacterii coliforme, Escherichia
coli);
FÂNTÂNA PUBLICÃ ªERBÃNEªTI este apã NEPOTABILÃ,
conþinând o cantitate mare de bacterii coliforme;
IZVOR CAPTAT ªIPOT ªERBÃNEªTI este apã NEPOTABILÃ,
conþinând o cantitate mare de bacterii (bacterii coliforme, Escherichia
coli);
FÂNTÂNA PUBLICÃ SPITAL PUCIOASA este apã NEPOTABILÃ,
conþinând o cantitate mare cu bacterii coliforme;

RECOMANDÃRILE
DIRECÞIEI DE SÃNÃTATE PUBLICÃ:
- verificarea ºi suprimarea surselor de poluare din jurul puþului pe
o razã de minim 10 m dacã adâncimea acviferului este mai micã de
10 m;
- fântâna va fi acoperitã cu capac cât mai etanº;
- extragerea apei din fântânã trebuie efectuatã printr-un sistem
care sã împiedice poluarea ei (cel mai indicat folosirea pompei);
- verificarea pereþilor interiori ai fântânii – articularea pereþilor interiori trebuie sã fie etanºã;
- efectuarea dezinfecþiei cu substanþe clorigene pentru contact cu
apa, avizate de Ministerul Sãnãtãþii; cantitatea de clor active este de
20 g la 1 mc apã;
- dupã parcurgerea tuturor acestor etape veþi solicita la DSP
Dâmboviþa, prelevarea unei noi probe de control;
- nitraþi/nitriþi peste valoarea CMA se interzice utilizarea apei pen- c
tru rehidratarea laptelui praf pentru copii cu vârsta 0-1 an.
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