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Credincioºii ortodocºi ºi greco-catolici sãrbãtoresc, joi, la 40 de zile de la
Paºte, Înãlþarea Domnului la cer, fapt petrecut, potrivit Scripturilor, pe
Muntele Mãslinilor de lângã Ierusalim, unde Iisus ºi-a chemat apostolii 
pentru o ultimã binecuvântare.

Deºi prin Înãlþarea Domnului activitatea Sa pãmânteascã lua sfârºit, Iisus
le-a spus ucenicilor chiar în momentul Înãlþãrii: “Iatã, Eu sunt cu voi pânã la
sfârºitul veacurilor”.

El s-a înãlþat pentru a trimite în lume Duhul Sfânt, aºa cum promisese:
“Voi ruga pe Tatãl sã vã trimitã un alt Mângâitor ca sã fie cu voi în veac”.

Acest lucru se va întâmpla zece zile mai târziu, de Rusalii sau
Cincizecime, când, prin pogorârea Sfântului Duh peste Sfinþii Apostoli,
aceºtia s-au transformat din oameni timizi ºi simpli în misionari îndrãzneþi ºi
înþelepþi, care au rãspândit învãþãtura creºtinã în toatã lumea.

Dupã Înviere, Iisus li s-a arãtat de mai multe ori, în diferite locuri, 
ucenicilor sau oamenilor care L-au cunoscut ºi au crezut cã El este Mesia.
Prima care L-a vãzut a fost Maria Magdalena, pe care însã apostolii nu au
crezut-o, pânã când nu L-au vãzut chiar ei.

În prezent, pe locul din care s-a înãlþat Iisus la cer, se aflã o capelã, fiind
spaþiu de închinare atât pentru creºtini, cât ºi pentru musulmani, întrucât
Înãlþarea lui Hristos la ceruri este recunoscutã în Islam, deºi nu este
menþionatã în Coran. În lãcaº se pãstreazã o piatrã care are imprimatã o
urmã de picior despre care se spune cã ar aparþine Mântuitorului.

Pânã în anul 312, când s-a botezat Împãratul Constantin cel Mare,
creºtinii prãznuiau aceastã sãrbãtoare într-o peºterã de pe Muntele
Mãslinilor, ferindu-se de cei care îi persecutau. În jurul anului 390 aici s-a
ridicat prima bisericã, dãrâmatã însã în 614 de perºi ºi refãcutã apoi de
eparhul Modest.

În unele locuri, de sãrbãtoarea Înãlþãrii, numitã ºi Ispas, se taie mieii ºi
se însemneazã vitele cu vopsea pe blanã ºi cu crestãturi pe urechi.

Este ziua în care credincioºii se salutã cu ‘’Hristos s-a Înãlþat!’’ ºi rãspund
‘’Adevãrat s-a Înãlþat’’.

Atenþie! Atenþie! 
Aveþi la 

dispoziþie 
un numãr 

de TelVerde!

Primãria Pucioasa
vã pune la dispoziþie
numãrul de telefon tip
TelVerde (gratuit) -
0800 800 326, prin
care puteþi sesiza pro-
bleme cu care se con-
fruntã oraºul sau puteþi
propune mãsuri de
îmbunãtãþire a activitãþii
administrative. 
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La invitaþia preºedintelui PSD,
senatorul Adrian Tutuianu, vineri,
07.04.2017, s-a aflat în vizitã la noi
în judeþ domnul Rãzvan Cuc,
Ministrul Transporturilor.

Dupã amiazã, delegaþia din care
au fãcut parte ºi directorii CNAIR ºi
CFR infrastructurã, a ajuns ºi la
Pucioasa unde, în ciuda timpului
nefavorabil, s-au vizitat toate
punctele sensibile ale oraºului, ges-
tionate de direcþiile ministerului.

Discuþiile au început la podurile
peste Bizdidel unde Primarul
Oraºului Pucioasa, Constantin Ana,
a susþinut cu tãrie ca în momentul

finalizãrii recepþiei podului provizoriu
sã circulãm pe el pe direcþia
Târgoviºte - Sinaia, urmând ca pe
sensul Sinaia - Târgoviºte sã folosim
podul actual, pânã la intrarea lui în
reabilitare. Ideea a fost împãrtãºitã ºi
de Ministrul Transporturilor.

Vizita a continuat la garã, clãdire
simbol a oraºului Pucioasa ºi, toto-
datã, o poartã de intrare în oraº.
Dupã ce vor obþine avizele de la
Ministerul Culturii, clãdirea va intra
într-o reabilitare consistentã, pentru
a i se reda strãlucirea de altãdatã.

Primarul Ana a insistat apoi sã le
prezinte centrul oraºului, pentru a

vedea starea de degradare a trotu-
arelor din zona centralã, ce sunt tot
proprietatea Companiei Naþionale
Autostrãzi ºi Infrastructurã Rutierã. 

”Le-am explicat cã am fãcut
adrese la CNAIR pentru a prelua
aceste zone în vederea reabilitarii ºi
pentru cã sunt parte integrantã a
proiectului pe POIM, nu pot fi cedate
cãtre autoritãþile locale. Am primit
asigurãri cã acest proiect, Bâldana-
Târgoviºte-Pucioasa-Sinaia va fi
scos la licitaþie în trimestrul III,
urmând ca oraºele sa fie tratate cu
prioritate. La sediul primãriei am dis-
cutat o altã problemã foarte impor-
tanta a oraºului: porþiunea din DN71
cuprinsã între podul de la intrare ºi

cartierul Filaturã. În faþa domnului
Ministru mi-am luat angajamentul cã
vom face tot posibilul pentru a reface
canalizarea în zona cu probleme, ºi
cã vom face recepþia pânã în luna
iulie, urmând ca în aceste condiþii
DRDP sã toarne un covor asfaltic pe
toatã suprafaþa aflatã astãzi într-o
stare deplorabilã. Îi mulþumesc dom-
nului Þuþuianu pentru implicare, îi
mulþumesc domnului Ministru Cuc
pentru timpul acordat. Am o mare
satisfacþie cã în sfârºit suntem ascul-
taþi, însã satisfacþia o sã fie deplinã
atunci când o sã vedem cã soluþiile
prind contur pe teren”, a declarat
Constantin Ana, Primarul Oraºului
Pucioasa. 

Ministrul Transporturilor, 
vizitã la Pucioasa!

Înãlþarea Domnului 
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HOTÃRÂRE
Privind: Aprobarea modalitãþii de dele-

gare a gestiunii Serviciului pentru ges-
tionarea câinilor fãrã stãpân din Oraºul
Pucioasa, prin concesiune. 

HOTÃRÂRE
Privind: Subînchirierea spaþiului comer-

cial ”Magazin 1” în suprafaþã de 35 mp, 
situat în oraºul Pucioasa, Piaþa Centralã
Cartaxo de la SC ROBALB COM SRL 
titular al contractului de închiriere 
nr. 16692/01.08.2011 la I. I. NIÞU ºi 
ADRIANA.

HOTÃRÂRE
Privind: Modificarea ºi completarea Art.

1 din Hotãrârea Consiliului Local 
nr. 33/23.02.2017 privind darea în adminis-
trare Spitalului Orãºenesc Pucioasa, situat
în Oraºul Pucioasa, str. Republicii, nr. 95,
jud. Dâmboviþa, a imobilelor terenuri ºi
clãdiri proprietate publicã a UAT Oraºul
Pucioasa, în care îºi desfãºoarã activitatea
secþiile clinice ale Spitalului Orãºenesc
Pucioasa. 

HOTÃRÂRE
Privind: Revocarea în parte a Hotãrârii

Consiliului Local nr. 57/30.06.2005 ºi
darea în administrare Grãdiniþei cu
Program Prelungit nr. 2 Pucioasa-
Dâmboviþa, a imobilului denumit Grãdiniþa
nr. 2, situat în Oraºul Pucioasa, str. Florin
Popescu, nr. 25, precum ºi a imobilului
denumit Grãdiniþa nr. 5 (fosta ªcoalã
Generalã nr. 5), situat în Oraºul Pucioasa,
cartier Glodeni-Vale. 

HOTÃRÂRE
Privind: Numirea domnului Þopa Ion în

funcþie de conducere de manager interi-
mar la Centrul Cultural European
Pucioasa, pânã la numirea câºtigãtorului
concursului de proiecte de management.

HOTÃRÂRE
Privind: Aprobarea numãrului de pos-

turi, statului de funcþii ºi organigrama
Centrului Cultural European al Oraºului
Pucioasa. 

HOTÃRÂRE
Privind: Desemnarea persoanelor 

(1 reprezentant ºi 1 membru supleant)
care sã facã parte din comisia pentru sta-
bilirea zonelor/localitãþilor deficitare din
punct de vedere al existenþei medicilor de
o anumitã specialitate. 

HOTÃRÂRE
Privind: Aprobarea schimbãrii garso-

nierei nr. 14, bl. 2 ANL, str. Rândunelelor,

locuinþa deþinutã cu contract de închiriere
de dl. Stanciu Ionuþ, cu o locuinþã vacantã,
ºi anume apartamentul nr. 8, bl. 1 ANL, 
str. Rândunelelor. 

HOTÃRÂRE
Privind: Modificarea listei cu ordinea de

prioritate pentru anul 2017 a cererilor 
pentru locuinþele destinate închirierii, con-
struite prin ANL, aprobate prin HCL 
nr. 9/31.01.2017

HOTÃRÂRE
Privind: Repartizarea a douã locuinþe

din fondul locativ de stat ºi anume: cam.
30, bl. 103, str. Stadionului ºi cam. nr. 7, 
bl. Omnia, str. Florin Popescu.

HOTÃRÂRE
Privind: Scutirea de la plata chiriei con-

form Legii nr. 448/2006 pentru suprafaþa
locativã cu destinaþie de locuinþã din str. Fl.
Popescu, bl. Omnia, cam. 14, deþinutã cu
contract de închiriere de domnul Mãnica
Neculae. 

HOTÃRÂRE
Privind: Cesionarea contractului de

închiriere pentru ap. 12, bl. D5, str.
Rândunelelor, domnului Constantin Marius
Gabriel. 

HOTÃRÂRE
Privind: Aprobarea emiterii ”licenþelor

de traseu” ºi ”caietelor de sarcini” aferente
pentru efectuarea serviciului de transport
public local (contra cost) de persoane prin
curse regulate speciale, în condiþiile legii,
pentru operatorul de transport S.C. Servicii
Comunitare de Utilitãþi Publice Pucioasa
SCUP S.R.L.

HOTÃRÂRE
Privind: Aprobarea stabilirii normativu-

lui propriu de cheltuieli pentru acþiunile de
protocol la nivelul Primãriei Pucioasa.

HOTÃRÂRE
Privind: Aprobarea cheltuielilor aferente

navetei cadrelor didactice ºi personalului
didactic auxiliar. 

HOTÃRÂRE
Privind: Aprobarea bugetului local de

venituri ºi cheltuieli ºi a bugetului instituþi-
ilor publice finanþate din subvenþii ºi veni-
turi proprii pe anul 2017.

HOTÃRÂRE
Privind: Aprobarea creditelor de anga-

jament pentru acþiuni multianuale – perioa-
da 2016-2020, conform Anexei nr. 1.

Hotãrâri ale Consiliului 
Local Pucioasa 
- ºedinþa ordinarã din 30.03.2017 -

Certificatele de stare civilã
se elibereazã, la cerere, per-
soanei îndreptãþite, personal,
sau prin împuternicit cu procurã
specialã.

Minorilor cu vârsta de peste
14 ani, care nu au avut nicio-
datã act de identitate, li se
elibereazã certificatul de
naºtere la cererea pãrinþilor
sau a reprezentantului legal. 

Cetãþenilor români cu domi-
ciliul în strãinãtate ºi cetãþenilor
strãini ale cãror acte de stare
civilã sunt înregistrate în þarã li
se elibereazã certificate pe
baza paºaportului; daca
paºaportul este expirat, struc-
tura de stare civilã efectueazã
verificãri la structura de evi-
denþã a persoanelor din cadrul
S.P.C.L.E.P., prin care se sta-
bilesc datele cu care acesta

este înscris în R.N.E.P.; eliber-
area certificatului de stare civilã
se face în baza acestor veri-
ficãri ºi a paºaportului expirat
sau a titlului de cãlãtorie, dupã
caz. 

Pentru eliberarea dupli-
catelor în cazul  actelor de
stare civilã pierdute, distruse
sau furate, cât ºi pentru
preschimbarea celor vechi în
certificate de uz internaþional
sunt necesare urmãtoarele
acte:

● cerere – formular tip,
● actul de identitate original

ºi copie xerox (în lipsa acestuia
– cartea de identitate provizorie
eliberatã de Serviciul de
Evidenþa Persoanelor),

ÎNTOCMIT,
Inspector stare civilã,

Jeculescu Raluca

BIROU STARE CIVILÃ
MARTIE 2017

NAªTERI
MARTINESCU ALEXANDRU - 25.10.2014 (ACT TRANSCRIS), COMEDIE ANTONIA

ANA-MARIA - 27.02.2017, DUMITRA NICOLAS-ERIK-IONUÞ - 5.03.2017, VERINGIOIU
TANIA-MIRELA - 8.03.2017, BUTCÃ ANTONIO - ADRIANO - 17.12.2015 (ACT TRAN-
SCRIS), ZAHARIA MARIA-ERIKA -15.08.2016 (ACT TRANSCRIS).
LE DORIM MULTÃ SÃNÃTATE!

CÃSÃTORII
TEODOROIU ROBERT-MIHAI ªI GÃTEJ ANDREEA-BEATRICE -17.03.2017, DUMI-

TRA MARIAN ªI ALCHIHABI FLORICA-AURORA - 31.03.2017.
LE DORIM „CASÃ DE PIATRÃ’’!

DECESE
CLIPEA FLOAREA - 81 ANI, TEODOROIU BENIAMIN-GEO-TRISTAN - 63 ANI,

MANEA MUªA - 89 ANI, ALBU ROMICÃ - 45 ANI, PANAIT ION - 76 ANI, RIZESCU
AGRIPINA - 80 ANI, DRÃGHICI CONSTANÞA - 79 ANI, ILIE ION- ADRIAN - 54 ANI,
PAVEL FLOAREA - 89 ANI, STANCIU ION - 94 ANI, MÃNESCU GHEORGHE - 55 ANI,
POPESCU CONSTANTIN - 66 ANI, MARIN MARIA - 71 ANI, IONESCU DORINA - 73
ANI, STOICA VIOLETA - 92 ANI, GLEVEJANU GHEORGHE - 82 ANI.
DUMNEZEU SÃ-I ODIHNEASCÃ!

Eliberarea certificatelor 
de stare civilã 
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Bisericile oglindesc în mod fidel 
credinþa noastrã în Dumnezeu, dar ºi o bunã
parte din tradiþia, cultura ºi experienþa spiritu-
alã a înaintaºilor noºtri. În aceste sfinte
lãcaºuri mergem sã ne gãsim liniºtea
sufleteascã, sã fim mai aproape de
Dumnezeu, sã ne rugãm, sã fim mai buni.

Dar, pentru ca aceste clipe de apropiere
de Dumnezeu sã le putem petrece în liniºte
ºi siguranþã trebuie sã avem în vedere anu-
mite aspecte ce þin ºi de apãrarea împotriva
incendiilor, cum ar fi:

- pe timpul desfãºurãrii slujbelor 
religioase cu public numeros uºile de
acces/evacuare se vor menþine în poziþie
deschisã;

- sã evitãm accesul în interiorul 
bisericilor peste limita capacitãþii acestora,
pentru a nu produce aglomerãri care pot
duce la accidente; 

- pe centru, sã fie lãsate culoare libere
pentru a fi asiguratã posibilitatea unei eva-
cuãri rapide;

- sã utilizãm locurile special amenajate

pentru depunerea lumânãrilor aprinse, ce
trebuie situate la distanþe de siguranþã faþã
de elementele combustibile din interiorul bi-
sericii, de preferinþã în tãvi metalice umplute
cu nisip;

- sã marcãm vizibile ieºirile ºi sã 
stabilim modul de evacuare a persoanelor în
caz de pericol pentru evitarea producerii de
accidente. 

Tot pentru siguranþa noastrã ºi a
lãcaºurilor de cult cei implicaþi în adminis-
trarea acestora trebuie sã ia anumite mãsuri
de protecþie la foc pentru ca aceste clãdiri,
unele vechi de sute de ani, sã nu cadã pradã
focului. În mare parte, acestea sunt:

- instalaþiile electrice de iluminat trebuiesc
realizate ºi exploatate conform reglemen-
tãrilor tehnice în vigoare, improvizaþiile fiind
total interzise;

- mijloacele de încãlzire localã, instalaþiile
de alimentare cu gaze ºi coºurile de evac-
uare trebuiesc realizate ºi exploatate tot în
condiþiile prevãzute de lege;

- asigurarea protecþiei împotriva descãr-
cãrilor electrice atmosferice;

- asigurarea dotãrii cu stingãtoare, 
verificate ºi în stare de funcþionare, recoman-

date fiind cele cu pulbere ºi amplasate în
locuri uºor accesibil.

În ceea ce priveºte schiturile ºi mãnãsti-
rile, locuri sfinte, în care-ºi trãiesc viaþa-n
rugãciune, cãlugãrii ºi mãicuþele ºi aici tre-
buiesc respectate reguli ºi mãsuri de pro-
tecþie la foc, dat fiind faptul cã acestea sunt
prevãzute ºi cu spaþii de cazare atât pentru
sfinþiile lor, dar ºi pentru turiºti.

Din punct de vedere al utilitãþilor cu care
acestea de regulã sunt prevãzute, 
trebuiesc avute în vedere urmãtoarele:

- instalaþiile electrice ºi de alimentare cu
gaze trebuiesc realizate ºi exploatate 
conform reglementãrilor tehnice în vigoare ºi
sunt obligatorii verificãrile periodice efectuate
de cãtre persoane autorizate în acest sens;

- mijloacele ºi sistemele de încãlzire
localã sau centralã, vor fi realizate ºi
exploatate de asemenea în condiþiile 
prevãzute de reglementãrile tehnice în
vigoare. De asemenea vor fi verificate 
periodic:

- coºurile de evacuare, vor fi curãþate pe-

riodic ºi protejate termic faþã de materialele
combustibile ale podurilor ºi acoperiºurilor;

- dat fiind locurile mai izolate în care sunt
amplasate, cât ºi accesul cãtre acestea, tre-
buiesc asigurate rezerve de apã pentru inter-
venþia la un eventual incendiu, mijloace de
anunþare, cât ºi dotarea cu mijloace de primã
intervenþie;

-candelele ºi lumânãrile trebuiesc
amplasate în locuri în care în nici un fel, sã
nu poatã provoca incendii;

-turiºtii vor fi avertizaþi în ceea ce priveºte
respectarea regulilor de protecþie la foc ºi
pentru mai multã siguranþã spaþiile în care
aceºtia sunt cazaþi vor fi verificate periodic.

Dacã incendiul a izbucnit totuºi:
-ne vom pãstra calmul pentru evitarea

accidentelor ºi panicii pe timpul evacuãrii
clãdirii incendiate;

-vom apela în cel mai scurt timp la
numarul de urgenta 112;

-în funcþie de situaþie se va încerca, pe
lângã salvarea noastrã ºi a celor din jur ºi
salvarea unor bunuri materiale, unele dintre
ele având valori inestimabile.

CADRU TEHNIC P.S.I.
NÃSTASE CORNEL

ATENÞIE!
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Aºa cum deja ne-am obiºnuit,
în aceastã perioadã sãrbãtorim la
nivel naþional Ziua Educaþiei
Nonformale (ZEN), care, în acest
an, s-a transformat în Ziua Învã-
þãrii Nonformale (ZÎN). 

Astfel, noi, elevii din clasa a
VIII-a A ai ªcolii Gimnaziale
„Mihai Viteazul” Pucioasa, ºi din
clasa a VIII-a B ai ªcolii Gimna-
ziale Nr. 4 ”Elena Donici Cantacu-
zino”, Pucioasa, totodatã volun-
tari ai Asociaþiei „Youth 4 All” din
oraº, împreunã cu diriginþii Aurora
Zamfir ºi Violeta Bucur (profesori
de limba românã ºi lucrãtori de
tineret voluntari), ne-am propus
cã…

„Azi suntem ZÎNatici!”
Aºadar, împreunã cu doamna

Luminiþa Gogioiu, responsabila
departamentului Culturã – Biblio-
tecã din cadrul UAT Pucioasa, am
ieºit încã o datã în stradã, în ciu-
da vremii nu prea prietenoase,
care, totuºi, s-a îmblânzit între
timp! Ne-am propus sã luãm pul-
sul strãzii ºi sã învãþãm împreunã
în stradã, nu doar tinerii de la cei
vârstnici, ci si invers! Am derulat
împreunã proiectul comunitar:

Vorbe de duh - ieri ºi azi
(street survey)

DESCRIERE: 
La bine ºi la rãu, românii gã-

sesc vorbele de duh potrivite ori-
cãrei împrejurãri. Adesea, româ-
nii ºtiu sã facã haz de necaz! 

Prin aceastã acþiune în comu-
nitate, tinerii din Asociaþia ”Youth
4 All”, totodatã elevi ai ªcolii Gim-
naziale „Mihai Viteazul” Pucioasa,
doresc sã descopere dacã ºi în
ce mãsurã expresiile populare/
proverbele ºi zicãtorile sunt cu-
noscute ºi utilizate la momentul ºi
în contextul potrivit de cãtre
locuitorii oraºului Pucioasa, pe
segmente de vârstã diferite.  La
finalul acþiunii se va alcãtui un
TOP 10 cu cele mai frecvente
proverbe ºi zicãtori, care va fi
publicat în „Buletinul informativ al
oraºului Pucioasa”.

Etape: 
1. Documentare/cercetare: 24

de voluntari se documenteazã în
privinþa celor mai cunoscute ºi mai
des utilizate vorbe de duh în diferite

aspecte ale vieþii cotidiene.
2. Selecþia proverbelor ºi a zi-

cãtorilor care vor fi incluse în son-
daj, pentru a se testa cunoaº-
terea semnificaþiei  acestora (4-8)

3. Crearea chestionarului ºi a
centralizatorului acestuia

4. Distribuirea ºi asumarea
responsabilitãþilor în cadrul celor
6 echipe: 1 reporter, 2 scribi (sau
secretari), 1 cameraman

5. Street survey în direct, în
oraºul Pucioasa. Grup þintã: 100
de locuitori ai oraºului

Tinerii întreabã trecãtorii des-
pre semnificaþia a 4 proverbe deja
selectate. La final, fiecare inter-
vievat este rugat sã spunã primul
proverb care îi vine în minte,
diferit de cele amintite în chestio-
nar. Se noteazã pe o coalã de
flipchart proverbele/expresiile
amintite de participanþii la ches-
tionar.

Respondenþii sunt rãsplãtiþi cu
un ecuson care celebreazã Ziua
Învãþãrii Nonformale, specificând
faptul cã ORICINE poate învãþa,
ORIUNDE ºi ORICÂND.

6. Centralizarea ºi inter-
pretarea datelor colectate

7. Realizarea unui pliant cu
top 10 proverbe ºi zicãtori

8. Distribuirea pliantului în rân-
dul copiilor ºi al tinerilor, pentru
conºtientizarea rãdãcinilor ºi per-
petuarea înþelepciunii poporului

român, ca parte a identitãþii
naþionale.

9. Publicarea unui articol în
„Buletinul informativ al oraºului
Pucioasa” (colaborare cu depar-
tamentul  Culturã - Bibliotecã al
Primãriei Oraºului Pucioasa), re-
feritor la acþiune ºi rezultatele ei.

CONCLUZIE:
Învãþarea are loc oriunde ºi

oricând, indiferent de vârstã. Ge-
neraþiile tinere au dreptul ºi dato-
ria de a transmite mai departe
valorile morale ale românilor.

CHESTIONAR –
STREET SURVEY

Bunã ziua!
Aþi dori sã ne rãspundeþi la 4
întrebãri despre proverbele
românilor, vã rugãm?

a. La ce credeþi cã se referã
urmãtoarele proverbe ºi expresii
româneºti? Ce înseamnã ele? 

1. Cine are carte are parte.
2. Buturuga micã rãstoarnã

carul mare.
3. Orice naº îºi are naºul.
4. A da ortul popii.
b. Ce proverb sau expresie vã

vine în minte, în afarã de cele
menþionate?

Vã mulþumim frumos ºi vã
dorim o zi plinã de înþelepciune!
(ºi se oferã câte un ecuson):

Detalii: www.nonformalii.ro

PARTEA a II-a:
Rezultatele sondajului

de opinie 
Au fost intervievate 152 de

persoane, cu vârste cuprinse
între 13 ºi 72 de ani, în intervalul
orar 10:30-12:00. Dintre acestea,
au cunoscut semnificaþia prover-
belor ºi a expresiei propuse de
voluntari ori s-au apropiat de un
rãspuns acceptabil un numãr de
chestionaþi, dupã cum urmeazã:

* Referitor la proverbul „Cine
are carte are parte”: 113 de per-
soane

* Referitor la proverbul
„Buturuga micã rãstoarnã carul
mare”: 110 de persoane

* Referitor la proverbul „Orice
naº îºi are naºul”: 95 de per-
soane (Aici au existat multe expli-
caþii diferite, inclusiv utilizate în
sensul propriu, dar toate acestea
se pot considera corecte, în
funcþie de context)

* Referitor la expresia „A da
ortul popii”: 121 persoane (De
remarcat cã cele mai multe per-
soane s-au ferit sã foloseascã
verbul „a muri”, preferând fie ver-
bul „a deceda”, fie expresii pre-
cum „a-ºi da sufletul”, „a-ºi da
duhul”, „a trece pe lumea-ailaltã”
sau „a da colþul”, fie explicaþii mi-
tologice sau religioase legate de
„ortul” dat „popii”; astfel, voluntarii
au aflat lucruri noi, interesante). 

Poate ar fi bine de precizat cã
diferenþa pânã la 152 de ches-
tionaþi o reprezintã mai multe ca-
tegorii de persoane: care ºtiu
unele sensuri, dar nu le pot ver-
baliza; care nu cunosc anumite
proverbe; care înþeleg diferit sen-
sul original SAU care se lanseazã
în discuþii ample legate de criza
societãþii, de lipsa locurilor de
muncã, de neseriozitatea sis-
temului sau de neajunsurile fami-
liale. 

Voluntarii au concluzionat cã
multe dintre aceste persoane
sunt de vârsta a treia ºi simt o ne-
voie acutã de a comunica, indife-
rent cu cine… Au apreciat astfel
mai mult cuvintele lui Paulo
Coelho: „Foloseºte singurãtatea,
dar nu te lãsa folosit de ea!”

Rãspunsurile la rugãmintea
suplimentarã adresatã persoa-
nelor participante la street sur-
vey” de a spune un alt proverb
sau o altã expresie, în afara celor
4 menþionate în chestionar, ne-au
ajutat sã alcãtuim un clasament
al celor mai cunoscute proverbe
ºi zicãtori folosite în zona Pucioa-
sa, aºa cum ne-am propus. 

În ordinea frecvenþei,
acestea alcãtuiesc

urmãtorul 
„TOP 10 PROVERBE”:

1. Prietenul la nevoie se
cunoaºte.

2. Ziua bunã se cunoaºte de
dimineaþã.

3. Ce þie nu-þi place, altuia 
nu-i face!

4. Minciuna are picioare
scurte.

5. Cine sapã groapa altuia
cade singur în ea.

6. Ulciorul nu merge de multe
ori la apã.

7. Cine seamãnã vânt culege
furtunã.

8. Cine se scoalã de
dimineaþã departe ajunge.

9. Vorba dulce mult aduce.
10. Bine faci, bine gãseºti.

Dintre proverbele care au fost
enunþate o singurã datã, deºi
sunt foarte cunoscute, putem
aminti:

1. Fereºte-mã, Doamne, de
prieteni, cã de duºmani mã feresc
singur!

2. Stãpânu-nvaþã sluga hoaþã!
3. Vulpea, când n-ajunge la

struguri, zice cã sunt acri.
4. Meseria e brãþarã de aur.
5. Apa trece, pietrele rãmân.
6. Fã-þi iarna car ºi vara sanie!
7. Capul face, capul trage!
8. Leneºul mai mult aleargã ºi

scumpul mai mult pãgubeºte.
9. Lupu-ºi schimbã pãrul, dar

nãravul, ba!
10. Ce naºte din pisicã 

ºoareci mãnâncã.
11. Când pisica nu-i acasã,

joacã ºoarecii pe masã.
12. Pisica cu clopoþei nu

prinde ºoricei.
13. Niciodatã sã nu spui „nicio-

datã” (din „folclorul” american,
încetãþenit!)

Cu toþii am avut de învãþat
astãzi, pe strãzile Pucioasei. Au
existat ºi momente în care ado-
lescenþii voluntari i-au sprijinit pe
chestionaþi sã-ºi aminteascã
proverbe pe care, de altfel, le
folosesc în viaþa de zi cu zi.

Pe de altã parte, dintre cei 34
de participanþi – voluntari, 20 de
tineri au afirmat cã a existat cel
puþin un lucru nou pe care l-au
învãþat organizând aceastã acti-
vitate de învãþare nonformalã. De
exemplu, au aflat cã „ADEVÃRA-
TELE PRIETENII SUNT ETER-
NE”, DAR spus în limba latinã de
o doamnã chestionatã. Ei ºi-au
notat în carneþele expresia lati-
neascã ºi au transmis-o colegilor,
la final: „VERAE AMICITIAE
SEMPITERNAE SUNT!”

Desigur, au existat ºi respon-
denþi cu un simþ al umorului dez-
voltat, care au completat înþelep-
ciunea strãveche cu elemente de
„folclor urban”, astfel cã ni s-a
fãcut cunoscut ºi riscul pe care îl
presupune munca: „Munca n-a
omorât pe nimeni, dar… de ce sã
riscãm?” 

Important este sã nu uitãm cã
toatã viaþa avem de învãþat unii
de la ceilalþi ºi cã o învãþare
temeinicã are loc atunci când
experimentãm ºi chiar atunci
când greºim, cãci, nu-i aºa,
ERRARE HUMANUM EST! (A
greºi este omeneºte”). 

Astãzi am fost ZÎNatici cu toþii,
în spiritul ÎNVÃÞÃRII NONFOR-
MALE!

Aurora Zamfir
Violeta Bucur

Ziua Învãþãrii Nonformale – 21 octombrie 2016



pagina 5Bu l e t i n  de  i n f o rma r e
P u c i o a s aP u c i o a s aa l  o r a º u l u i

În curtea ªcolii Gimnaziale ”Mihai
Viteazul” din Pucioasa a avut loc etapa
zonalã a Concursului Educaþie Rutierã –
Educaþie pentru viaþã. 

Au participat echipaje reprezentând 4
unitãþi de învãþãmânt: ªcoala Gimnazialã
”Mihai Viteazul” Pucioasa (coordonator
prof. Sprinceanã Sorin), ªcoala
Gimnazialã ”Elena Donici Cantacuzino”
Pucioasa (coordonator: prof. Ivaºcu
Dragoº), ªcoala Gimnazialã ”Constantin
Secãreanu” Runcu (coordonator prof.
Burlãcescu Ionela) ºi ªcoala Gimnazialã
”Vasile Voiculescu” Bezdead (coordonator:
prof. Nicolaiescu Mihai).

Locul întâi a fost câºtigat de elevii
ªcolii nr. 1 Mihai Viteazul, care vor merge
mai departe la faza judeþeanã. 

Locul II  a fost câºtigat de elevii ºcolii
din Runcu, locul III de ªcoala Gimnazialã
”Elena Donici Cantacuzino”, iar locul IV de
ªcoala Gimnazialã din Bezdead.

Din partea IPJ Dâmboviþa, Poliþia
Pucioasa, au participat agent ºef principal
Andreoiu Vasile, agent ºef adjunct Popa
Ionuþ ºi agent principal Olteanu Dantess.

Felicitãri tuturor participanþilor ºi în spe-
cial câºtigãtorilor!

Alexandra Rizea

În sãptãmâna 27 - 31 martie 2017
Liceul Tehnologic Pucioasa a derulat
acþiunea ,,Sãptãmâna meseriilor’’ cuprin-
sã în Programul Naþional ,,2017 – anul
învãþãmântului tehnic ºi profesional în
România’’ 

La aceastã acþiune au participat elevi
ai claselor a VIII-a de la ºcolile gim-
naziale din oraºele Pucioasa ºi Fieni ºi
din majoritatea comunelor situate în nor-
dul judeþului Dâmboviþa: Brãneºti,
Bezdead, Vulcana Pandele, Gura
Vulcãnii, Pietroºiþa, Glodeni Deal.

Pe parcursul întregii sãptãmâni s-au
derulat vizite în atelierele de instruire
practicã pentru învãþãmântul profesional
de 3 ani, calificãrile tâmplar universal,
confecþioner produse textile ºi pãdurar,
cuprinse în oferta educaþionalã a liceu-
lui.Pentru clasa a IX-a de liceu, domeniu
Resurse naturale ºi protecþia mediului,
calificarea Tehnician ecolog ºi protecþia
calitãþii mediului  a fost prezentat labora-
torul cu dotarea sfecificã.

Oaspeþii au vizionat o prezentare care
a cuprins aspecte legate de dotare,
rezultatele elevilor, implicarea lor în
proiecte ºi programe educaþionale, be-
neficiile accesãrii ºi implementãrii
proiectelor cu finanþare europeanã POS-
DRU derulate de liceu în perioada 2012-
2015. 

Au fost prezentate ºi cele trei proiecte
europene pentru care Liceul Tehnologic
Pucioasa a aplicat în acest an: Pro ES –
Pro Educaþie spre Succes, proiect de
granturi finanþat de Banca Internaþionalã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, în
valoare de 100.000 de euro, care a fost
evaluat cu 99,5 puncte ºi are ca obiectiv
reducerea abandonului ºcolar, îmbunã-
tãþirea rezultatelor la examenul de
bacalaureat; proiectul Erasmus +,

Acþiunea cheie 1: COMPVET- Dobândire
de euro-competenþe profesionale noi
pentru elevi ºi profesori VET, având ca
obiectiv dezvoltarea competenþelor pro-
fesionale prin participarea elevilor ºi pro-
fesorilor la stagii de formare profesionalã
în þãri europene (Polonia, Italia, Spania,
Anglia);  proiectul Erasmus +, Acþiunea
cheie 2: Educaþia incluzivã - educaþie
pentru diversitate, având ca obiectiv con-
solidarea capacitãþii instituþionale de pro-
movare a incluziunii sociale. 

Circa 200 de elevi au primit pliante cu
oferta educaþionalã ºi 1/3 au fost intere-
saþi de calificãrile propuse de liceul nos-
tru pentru învãþãmântul profesional de 3
ani, lucru îmbucurãtor pentru noi, ca
furnizori de formare profesionalã dar ºi
pentru piaþa muncii localã, care resimte
acut nevoia de forþã de muncã calificatã. 

Elevii au completat chestionare
privind alegerea unei calificãri profesio-
nale din oferta liceului, precum ºi ches-

tionare de feedback.Impresiile lor denotã
interesul faþã de calificãrile oferite, pe
care le considerã atractive: ,,îmi place
mult sã lucrez cu lemnul’’, ,,m-a impre-
sionat în mod special atelierul de 
confecþionat produse textile’’, ,,ºcoala e
frumoasã ºi avem ce învãþa’’, ,,îmi doresc
sã devin pãdurar pentru cã iubesc 
natura’’. 

Îndemnul nostru adresat elevilor
claselor a VIII-a este sã cântãreascã cu
grijã oportunitãþile oferite de Liceul
Tehnologic Pucioasa, astfel încât sã-ºi
valorifice în mod real potenþialul ºi aptitu-
dinile ºi împreunã cu pãrinþii sã aleagã
bine pentru un viitor sigur.

Director,
Laurenþia ARJAN

Educaþie Rutierã – Educaþie pentru viaþã, 
la ªcoala ”Mihai Viteazul”

,,SÃPTÃMÂNA MESERIILOR’’ la Liceul Tehnologic Pucioasa
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Programul Tomate este susþinut prin
Hotãrâre de Guvern 39/2017 pentru apro-
barea schemei ,,Ajutor de minimis pentru
aplicarea programului de susþinere a pro-
dusului tomate în spaþii protejate” . Schema
de ajutor se aplicã conform prevederilor
Regulamentului (UE) nr. 1408/2013.

Ajutor de minimis pentru aplicarea pro-
gramului de susþinere a produsului tomate
consta în 3.000 euro, pentru fiecare fermier
pe an, pe o perioada de 8 ani.

Potenþialii beneficiari: 
-producãtorii agricoli persoane fizice care

deþin atestat de producãtor 
-producãtorilor agricoli persoane fizice

autorizate, întreprinderi individuale ºi între-
prinderi familiale

producãtorilor agricoli persoane juridice.
Beneficiari eligibili: 
-deþinãtorii de suprafeþe de minim 1.000

mp în spaþii protejate;
-sã facã dovada obþinerii unei producþii de

minim 2 kg tomate/mp ºi sã valorifice o can-
titate de minim 2.000 kg doveditã cu docu-
mente justificative

-sã fie înregistraþi în evidenþele
Registrului Agricol;

-sã facã dovada valorificãrii producþiei în
lunile ianuarie–mai inclusiv, respectiv noiem-
brie – 20 decembrie.

FLUXUL PROCEDURAL
EXTINS

1.Depunere cerere de înscriere în
Program (începând cu data intrãrii în vigoare
a HG). 

2.DIRECÞIA AGRICOLÃ JUDEÞEANÃ
înregistreazã cererile, însoþite de docu-
mentele prevãzute de HG în Registrul Unic
pentru accesarea Programului ºi le verificã
(din punctul de vedere al existenþei docu-
mentelor justificative prevãzute în HG –
copie CI, copie cert. ONRC, dovadã cont,
adeverinþa de la Registrul Agricol, declaraþie
pe propria rãspundere.). Înregistrarea ºi veri-
ficarea se face de cãtre un funcþionar

numit/desemnat prin decizie a Directorului
Executiv.

3.DAJ verificã, pentru fiecare solicitant,
sumele primite anterior ca ajutor de minimis,
pentru perioada 2015-2017.

4.DAJ verificã în teren, conform fiºelor de
control, în maxim de 5 zile de la data comu-
nicãrii de cãtre solicitant, înfiinþarea culturii ºi
începutul rodirii.

5.Dupã valorificarea produselor, solici-

tanþii au obligaþia sã depunã la DAJ docu-
mentele justificative (factura/fila/filele din car-
netul de comercializare) care sã ateste com-
ercializarea producþiei de tomate.
Documentele justificative se depun dupã va-
lorificare, dar nu mai târziu de 27 decembrie
2017.

6.Dupã verificare, DAJ aprobã sumele
aferente ajutorului de minimis, pentru fiecare
beneficiar ºi completeazã corespunzãtor
Registrul Unic pentru accesarea
Programului.

Documente necesare:
a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului per-

soanã fizicã sau, dupã caz, împuter-
nicire/procurã notarialã ºi o copie a B.I./C.I.
al/a reprezentantului legal;

b) copie a atestatului de producãtor;
c) copie a certificatului de înregistrare la

Oficiul Naþional al Registrului
Comerþului/Registrul naþional al asociaþiilor ºi
fundaþiilor sau a actului în baza cãruia îºi
desfãºoarã activitatea, dupã caz, în cazul
persoanelor juridice, precum ºi copie a
B.I./C.I. al/a împuternicitului persoanã fizicã,
dupã caz;

d) dovadã cont activ bancã/trezorerie;
e) adeverinþa în original, care sã ateste,

conform înscrisurilor din Registrul agricol,
suprafaþa de teren utilizatã de solicitant în
anul 2017 în baza oricãrui act juridic care
conferã dreptul de folosinþã asupra terenului
în cauzã;

f) declaraþie pe propria rãspundere, con-
form modelului prevãzut în anexa nr. 2

Întocmit: ing. Parghel Elena

DIRECÞIA PENTRU AGRICULTURÃ A JUDEÞULUI DÂMBOVIÞA

TOMATE ROMÂNEªTI

Ingrediente:
* 12 bucãþi de crenvurºti subþiri 
* 500 de grame de fãinã
* 1 ou mic
* 250 de ml. de lapte cãlduþ
* 15 grame de drojdie proaspãtã
* 1 linguriþã de zahãr
* 1 linguriþã de sare
* 40 de ml. de ulei + încã puþin

pentru uns planul de lucru
* 1 gãlbenuº de ou pentru finisat
* opþional: seminþe pentru

presãrat (susan, mac etc.)

Preparare:
Pentru prepararea aluatului: se

freacã drojdia cu zahãrul într-un
castronel pânã se lichefiazã, oul cu
sarea se bat cu furculiþa ºi se
dilueazã cu laptele cãlduþ, se pune
fãina într-un castron încãpãtor, se
adaugã la mijloc laptele cu oul ºi
apoi drojdia lichefiatã ºi se frãmântã
energic pânã se omogenizeazã. Se
adaugã uleiul ºi se frãmântã în con-
tinuare pânã ce aluatul este neted,
elastic ºi se desface de pe mâini ºi
de pe vas. Se pune aluatul într-un
castron uns cu ulei, se acoperã cu
un ºervet de bucãtãrie umed sau cu
folie alimentarã ºi se aºeazã într-un
loc cãlduþ pânã îºi dubleazã volu-
mul.

Crenvurºtii e bine sã fie scoºi din
frigider cu o orã înainte de a-i
îmbrãca în aluat, pentru a nu afecta

prin diferenþa de temperaturã
dospirea aluatului. 

Odatã crescut aluatul, se unge
planul de lucru cu ulei ºi aluatul se
rãstoarnã pe acesta.

Se întinde aluatul într-o formã
dreptunghiularã ºi se aranjeazã
crenvurºtii deasupra în aºa fel încât
sã se poatã decupa aluatul în drep-
tunghiuri egale pentru fiecare cren-
vurst în parte. 

Deoparte ºi de alta a cren-
vurºtilor aºezaþi pe dreptunghiurile
de aluat, se decupeazã cu o rolã de
patiserie sau cu cuþitul fâºii de la
marginea aluatului pânã la cren-
vurst, la o lãþime de aproximativ 1-2
cm.

Se aduc succesiv fâºiile cãtre
mijloc, acoperind crenvurºtul, una
din stânga, una din dreapta, creând
un model cu aspect de împletiturã.

Se aºeazã crenvurºtii în tavã, se
aºeazã într-un loc cãlduþ pentru 15
minute; se aprinde cuptorul ºi se
seteazã la 180 de grade.

În momentul în care cuptorul s-a
încins, se unge aluatul pe suprafaþa
cu gãlbenuº de ou bãtut cu puþin
lapte.

Se coc în cuptorul preîncins la
180 de grade Celsius timp de 25 de
minute, pânã se rumenesc frumos.
Se lasã sã se rãceascã ºi se
servesc cãlduþi sau reci. 

Poftã bunã! 

CRENVURªTI ÎN ALUAT
Mãsuri pentru protecþia familiilor de albine 

împotriva intoxicaþiilor cu PPP (Produse de Protecþia Plantelor)
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Festivalul – Concurs „Primãvara albastrã”
are drept scop descoperirea, stimularea ºi
promovarea creaþiei literare a tinerilor cu
vârste cuprinse între 14 ºi 35 de ani, nemem-
bri ai vreunei uniuni sau asociaþii scri-
itoriceºti, respectându-se libertatea demo-
cratã a exprimãrii literare, marcatã de o rele-
vantã valoare esteticã ºi ideaticã. 

* Obiective:
- Mesajul transmis:
- Disponibilitatea de susþinere ºi de pro-

movare a tinerelor talente cuprinse intre
vârstele de 14-35 ani si de integrare a aces-
tora in spiritul de unitate in diversitate multi-
culturalã europeanã.

- Impactul acþiunii asupra colectivitãþii:
- crearea unui climat competitiv si de stimu-
lare a potenþialului creator al tinerilor.

- Generarea de beneficii la nivel local:
cristalizarea ºi dezvoltarea motivaþiei pentru
potenþialul public privat ºi cointeresarea
comunitãþii in identificarea ºi promovarea va-
lorilor culturale locale ºi naþionale.

* Grupul þintã ºi beneficiarii:
- Festivalul ºi concursul se organizeazã la

solicitãrile numeroase ale tinerilor creatori de
literaturã din judeþ ºi din þarã, nemembri ai
Uniunii Scriitorilor sau a altor forme asocia-
tive scriitoriceºti care doresc sa se afirme
creator.

- Beneficiarii festivalului ºi concursului
sunt concurenþii, participanþii la manifestãrile
din cadrul festivalului, întreaga viaþã spiritu-
alã româneascã.

Condiþii de participare: 
- tinere talente literare cu vârstele intre de

14-35 ani
- sã nu fie membri ai Uniunii Scriitorilor

sau a altor forme asociative scriitoriceºti

Concursul este organizat pe urmãtoarele
secþiuni: 

* Poezie - (5 lucrãri)
* Prozã - (3 lucrãri a 3 pagini)
* Teatru scurt - (2 piese de un act)
* Jurnalism - (reportaj ; 2 lucrãri a 4 pagini)
* Istorie si critica literara (eseu;2 lucrãri a

4 pagini)
Lucrãrile vor fi expediate pânã la 15 mai

2017, data poºtei, cu precizarea „pentru con-
curs” - pe urmãtoarea adresã: luminitago-
gioiu@yahoo.com sau LUMINÞA GOGIOIU -
Biblioteca “Gh.N. Costescu” Pucioasa, str.
Fântânelor nr. 7, oraº Pucioasa – Jud.

Dâmboviþa. 
Lucrãrile vor purta un motto, iar într-un

plic închis vor fi trecute acelaºi motto, numele
ºi prenumele concurentului, data ºi locul
naºterii, adresa, telefon. 

Juriul concursului va fi alcãtuit 
din membri ai:

-Uniunii Scriitorilor din Romania;
- Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni;
- Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din

România;
- Centrului Judeþean de Culturã

Dâmboviþa;
- Bibliotecii Judeþene “I H Rãdulescu”

Dâmboviþa
- Bibliotecii Orãºenesti “Gh.N.Costescu”

Pucioasa
Vor fi acordate:

-Trofeul „Primãvara albastrã” 
- Premiile I, II, III - la fiecare secþiune
- Menþiuni la fiecare secþiune
Premii speciale
- Premiul special “Dumitru Stancu” acor-

dat de Primarul orasului Pucioasa
- Premiul special «George Coanda» acor-

dat de presedintele Festivalului
- Premiul special „I.H. Radulescu” oferit

de Biblioteca Judeþeana ,,I.H. Rãdulescu’’ 
- Premiul ” Mircea Horia Simionescu” al

Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni;
- Premiul special al Editurii ,,Bibliotheca”;
- Premiul special al revistei ,,Izvoare de

timp” ;
- Premiul special al revistei ,,Eroica”;
- Premiul special al revistei ,,ProArme”;
- Premiul special al revistei ,,Impact”
- Premiul special al ZVEN PRINT-Editura

& Tipografie
- Premiul special al Complexului Naþional

Muzeal „Curtea Domnescã”;
- Premiul special acordat de Uniunea

Ziaristilor Profesionisti din Romania-filiala
Targoviste

- Premii ale unor instituþii de culturã ºi ale
unor ziare, reviste, posturi de radio ºi televi-
ziune.

Manifestãrile din festival vor avea loc în
oraºul Pucioasa. 

Relaþii suplimentare 
la telefon: 0734450877

Luminiþa Gogioiu

FESTIVALUL – CONCURS NAÞIONAL DE CULTURÃ
ªI LITERATURÃ „PRIMÃVARA ALBASTRÃ” 

Seria a II-a - Ediþia a XIV-a - 17-19 Mai 2017, oraºul Pucioasa - judeþul Dâmboviþa 

1. în secolul XVII, în Olanda, bulbii de lalele,
importaþi din Turcia, erau mai valoroºi decât aurul?
Este vorba despre un curent numit “tulipomania” sau
“nebunia lalelelor” care a dus la o crizã economicã în
Þãrile de Jos. 

2. bambusul este planta lemnoasã care creºte cel
mai repede? Acesta poate creºte pânã la 3 cm într-o
singurã ora.

3. o singurã floare de orhidee poate cuprinde în
capsula sa peste 2.000.000 de seminþe? În acelaºi
timp, 1000 de seminþe au o greutate totalã mai micã
de 1 mg; astfel, orhideele sunt cele mai uºoare plante
din lume.

4. un trandafir alb aºezat într-un vas cu apã co-
loratã îºi va însuºi culoarea apei? Apa va fi absorbitã
de tulpinã ºi transmisã, mai departe, petalelor.

5. floarea-soarelui, deºi aratã ca o singurã floare
mare, este, de fapt, o inflorescenþã? O floare de
floarea-soarelui cuprinde sute de flori micuþe care, la
maturitate, se vor usca ºi vor cãdea, lãsând loc 
seminþelor de floarea-soarelui sã aparã.

6. unele plante produc toxine ce ucid celelalte flori
din jurul lor? Floarea-soarelui este o astfel de plantã. 

7. în Malta, crizantemele sunt asociate cu 
înmormântãrile? Indiferent de culoare, acestea sunt
considerate flori aducãtoare de ghinion.

8. existã un Festival al Crizantemei? Acesta are
loc în fiecare an, pe data de 9 septembrie, în
Japonia. Aceastã floare este reprezentatã ºi pe
steagul Japoniei ºi pe armele tradiþionale ale statului.

9. timp de sute de ani, angelica a fost folositã ca
plantã medicinalã? Angelica, floare ce înlãturã
spiritele rele, a fost folositã în Europa pentru a crea
leacuri pentru tot felul de afecþiuni, de la indigestie la
ciumã bubonicã.

10. unele flori sunt comestibile? Din florile de 
salcâm ºi petalele unui anumit soi de trandafir se face
dulceaþã, flori ca violetele ºi panseluþele pot fi
caramelizate, iar florile de pepene galben ºi florile de
bostan pot fi servite dupã ce au fost prãjite (flori
pane). Atenþie! Nu toate florile sunt comestibile.

DACÃ LOCUIÞI LA BLOC:
*montaþi un interfon la intrarea în scarã ºi utilizaþi-l în mod

corect pentru accesul persoanelor în imobil;
*aveþi în vedere dotarea cu încuietori corespunzãtoare a

uºilor de la subsol, terase sau intrãrile suplimentare;
*asiguraþi-vã cã dispozitivul de amortizare montat pe uºa de

intrare permite o închidere completã a acesteia;
*luaþi mãsurile necesare pentru ca la intrãrile blocului ºi pe

paliere sã existe o iluminare corespunzãtoare;
*instalaþi un dispozitiv de iluminare automat cu detectarea

miºcãrii alãturi de un sistem de supraveghere video;
*montaþi un sistem de alarmare în locuinþa dumneavoastrã;
*conectaþi sistemul de alarmare la un dispecerat de monitor-

izare a acestora;
*achiziþionaþi pentru uºa de acces în locuinþã o încuietoare

care sã corespundã standardelor de calitate;
*montaþi grilaje la ferestre dacã locuiþi la parter sau primul

etaj.
Încuietoarea trebuie montatã în aºa fel încât sã fie imposibil

accesul din exterior la ºuruburile de prindere, iar cilindrul sã fie
complet introdus în corpul broaºtei, pentru a împiedica ruperea
lui.

DACÃ LOCUIÞI LA CASÃ:
*puteþi monta un sistem de supraveghere video în exterior,

care sã vã transmitã la distanþã prin internet, orice activitate
desfãºuratã în curtea casei, inclusiv alarmare la detecþia
miºcãrii.

*puteþi monta un sistem de protecþie perimetralã ce aver-
tizeazã asupra pãtrunderii persoanelor strãine în curtea dum-
neavoastrã;

*puteþi monta un sistem de iluminare cu senzori de miºcare.

Mai mult decât util pentru liniºtea familiei dumneavoastrã
poate fi:

*instituirea unui sistem de supraveghere a vecinãtãþii;
*interzicerea accesului în locuinþã ºi refuzul de a da informaþii

despre dumneavoastrã, bunurile pe care le deþineþi ori despre
vecini persoanelor strãine ce pretind cã reprezintã diverse insti-
tuþii, dar care nu se pot legitima;

*apelarea la o persoanã de încredere care sã vã ridice even-
tualele facturi sau înºtiinþãri lãsate în uºã ori în cutia poºtalã pe
perioada cât lipsiþi de la domiciliu;

*utilizarea sistemului antiefracþie care trebuie sã devinã un
obicei firesc precum închiderea uºii;

*prezenþa unui câine;

*evitarea depozitãrii în curtea casei, la vedere, a ambalajelor
unor obiecte de valoare.

Noi vã recomandãm:
*sã apelaþi la serviciile de consultanþã ale firmelor sau per-

soanelor specializate în evaluarea riscului de securitate pentru
a alege soluþia optimã de protecþie a locuinþei  dumneavoastrã;

*sã solicitaþi instalarea unui sistem de securitate odatã cu
proiectul de arhitecturã. Proiectarea clãdirii trebuie sã ia în con-
siderare asigurarea ºi elementele de securitate ale acesteia;

*sã îmbinaþi mijloacele de protecþie mecanice cu cele elec-
tronice pentru descurajarea hoþilor ºi o mai bunã protecþie ºi si-
guranþã a locuinþei ºi bunurilor dumneavoastrã;

*sã achiziþionaþi acele sisteme de închidere care corespund
standardelor de securitate;

*sã alegeþi acele încuietori care sunt prevãzute cu chei ce nu
pot fi multiplicate uºor;

*sã apelaþi, pentru montarea unui sistem de securitate, la
firme autorizate de Inspectoratul General al Poliþiei Române,
lista fiind disponibilã pe pagina web;

*sã instalaþi sisteme de alarmã ºi supraveghere video care
sã corespundã normelor de securitate;

*sã permiteþi monitorizarea sistemului de alarmã ºi inter-
venþia în caz de efracþie numai firmelor specializate ºi autorizate
de Inspectoratul General al Poliþiei Române.

ATENÞIE! 
În cazul în care observaþi o spargere în desfãºurare sunaþi la

numãrul 112 – Apel unic de urgenþã sau la Poliþia Oraºului
Pucioasa la numãrul 0245760385. 

ªeful Poliþiei Oraºului Pucioasa
Comisar ªef de Poliþie Lupu Vlad

RECOMANDÃRI PENTRU PROTEJAREA LOCUINÞEI
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Primãria Oraºului Pucioasa
a depus Joi, 16.03.2017, 11
proiecte pentru 
modernizarea localitãþii

Au fost depuse 5 proiecte foarte impor-
tante pentru modernizarea infrastructurii
locale: “Modernizare drumuri publice în
Oraºul Pucioasa, judeþul Dâmbovita”,
”Modernizare drumuri de interes local în
zona centralã, ªerbãneºti-Bela ºi Miculeºti-
Diaconeºti din Oraºul Pucioasa, judeþul
Dâmboviþa”, ”Extindere, reabilitare ºi mo-
dernizare Piaþa Centralã Oraº Pucioasa,
judeþul Dâmboviþa”, ”Reabilitarea, moder-
nizarea ºi dotarea Colegiului Naþional
Nicolae Titulescu din Oraºul Pucioasa,
judeþul Dâmboviþa” ºi ”Modernizarea, eficien-
tizarea ºi extinderea sistemului de iluminat
public din Oraºul Pucioasa, judeþul
Dâmboviþa”!

Valoarea totalã a acestor proiecte este de
60.278.313,81 lei!

Drumurile ce urmeazã a fi modernizate în
cadrul acestor proiecte sunt: Zefirului,
Sursei, Abatorului, Meriºor, Liliacului, Fruc-
telor, Castanilor, Luceafãrului, Indepen-
denþei, Duzilor, Caloieºti, Mateoieºti, Morilor,
Izvoare, Crinului, Salcâmilor, Viorele,

Crizantemelor, Orizont, Mãndeºti-Brebe-
neºti, 9 Mai, Soarelui, Pãltiniº, Narciselor,
Colinei, Bucla Cotoiu, Berevoieºti, Bisericii,
Povarna, La Bãnulescu, La Miculescu, La

Sibianu, Stãteºti, Prelungirea Bucla Cotoiu.
De asemenea, au fost depuse alte 6

proiecte privind dotarea unitãþilor de învã-
þãmânt ºi a Spitalului Orãºenesc Pucioasa:

”Dotare Grãdiniþa cu program prelungit nr. 2
din localitatea Pucioasa, judeþul Dîmboviþa”,
”Dotare ªcoala Gimnazialã nr. 4 Elena Donici
Cantacuzino din localitatea Pucioasa, judeþul
Dîmboviþa”, ”„Dotarea Grãdiniþei Prichindel
Pucioasa, cu structura Grãdiniþa Micul Prinþ,
din localitatea Pucioasa, judeþul Dîmboviþa”,
„Dotare a Liceului Tehnologic din localitatea
Pucioasa, judeþul Dâmboviþa”, „Dotare
SPITALUL ORÃªENESC PUCIOASA,
judeþul Dâmboviþa” ºi „Dotare ªcoala
Gimnazialã “Mihai Viteazul” din localitatea
Pucioasa, judeþul Dâmboviþa”, cu valoare
totalã de 13.366.749,3 lei.

”Desigur, nu ne îmbãtãm cu apã rece! Cu
toþi suntem convinºi ca nevoile comunitãþilor
sunt mari, iar resursele sunt limitate. Dar sunt
ferm convins cã o parte din investiþii vor fi
începute anul acesta (vom vedea cum vor fi
prioritizate), iar pentru celelalte investiþii ori-
zontul de aºteptare este undeva la 2-3 ani!

Credeþi-mã, mai mult ca orice, îmi doresc
sã vãd cum efortul nostru imens, concretizat
deocamdatã în aceste proiecte importante,
prinde viaþã!

Vreau sã vedem împreunã cum aceste
documente se transformã în drumuri, ºcoli ºi
tot ce avem nevoie în comunitatea noas-
trã!!!”, a declarat Primarul Oraºului Pucioasa
Constantin Emilian Ana.

Expoziþie de tapiserie
la Primãria Pucioasa!

Galeria PRIM, din foaierul Primãriei Pucioasa, a gãzduit prima expoziþie
de tapiserie a Ralucãi Casaru. Artista lucreazã ca restaurator-tapiser la
Muzeul de Artã al României, iar lucrãrile sale sunt deosebite, fascinante ºi
lucrate cu talent ºi migalã. 

La vernisajul desfãºurat în data de 16 Martie 2017 au fost prezenþi
viceprimarul oraºului – Dãnuþ Sprinceanã, regizorul Dan Þopa, artistul plas-
tic Liviu Brezeanu, precum ºi elevi ai ªcolii nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino”.
Cei prezenþi au fost plãcut impresionaþi ºi fascinaþi de creaþiile expuse. 

Arte textile – Tapiserie – un domeniu nu foarte cunoscut publicului de
astãzi, dar cu o bogatã ºi uimitoare istorie, cu modalitãþi de expresie inedite,
ce are menirea de a uimi prin mãreþia sa. 

Ziua Mondialã a Teatrului
a fost sãrbãtoritã anul acesta,
la Pucioasa, într-un mod 
inedit!

Luni, 27 Martie 2017, ora
15.30, s-a desfãºurat o cursã
de agrement care a marcat
deschiderea sezonului
Cultural ºi de Ciclism în
oraºul nostru!

Ulterior, la ora 18.30,
Centrul Cultural European
Pucioasa a invitat pe toatã
lumea la teatru! S-a jucat

piesa HESS, de Alina Nelega,
un spectacol al Teatrului
Naþional din Târgu Mureº.

Prin intermediul acestei
monodrame agil construite,
Alina Nelega încearcã sã
pãtrundã în mintea lui Rudolf
Hess, umbra lui Hitler, moto-
rul din spatele maºinãriei in-
fernale, cel care, simþindu-se
umilit de faptul cã Germania a
fost îngenuncheatã în primul
rãzboi mondial, îºi doreºte cu
ardoare sã îi rãscumpere
onoarea pierdutã. El este cel
care crede orbeºte în Nazism
ºi în programul acestuia, el
este cel care crede cu tãrie

într-o Germanie purificatã,
într-o Europã care ar trebui
purificatã la rândul ei, care,

dintr-o “bunicã incestuoasã”
ar trebui transformatã într-un
simbol ºi un exemplu al
purificãrii la toate nivelele.

Atmosfera a fost una deo-
sebitã! Ziua a trecut într-un
mod plãcut, iar oamenii au
fost impresionaþi de acti-
vitãþile desfãºurate!

”Anul acesta, Luni,
27.03.2017, am sãrbãtorit
Ziua Mondialã a Teatrului.
Aceastã zi marcheazã recu-
noaºterea valorii teatrului în
cultura lumii, ca formã de
exprimare complexã ºi ca
nucleu care naºte comunitãþi.
La mulþi ani, Oameni De
Teatru!”

Alexandra Rizea

Primãria Oraºului Pucioasa -  proiecte importante
pentru dezvoltarea localitãþii!

Pucioasa a marcat 
Ziua Mondialã a Teatrului!


