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În fiecare an, pe 24 Iunie, românii marcheazã
sãrbãtoarea Sânzienelor. Noaptea ce precede
aceastã zi se crede cã este magicã – minunile
sunt posibile, forþele benefice, dar ºi cele nega-
tive ajung la apogeu. În Moldova, creºtinii
ortodocºi se roagã la moaºtele Sfântului Ioan cel
Nou de la Suceava. Ei sperã cã vor scãpa astfel
de necazuri ºi de boli.

Numele lor vine de la Sfânta Diana zeiþa
romanã a vânãtorii ºi a pãdurilor. Alte nume
atribuite sunt Frumoasele, Zânele, iar în sudul
þãrii – Drãgaicele. Aceasta este o sãrbãtoare a
iubirii ºi a fertilitãþii. În credinþa popularã se zice
cã în noaptea de Sânziene, 23/24 Iunie, se
deschid cerurile, iar Sânzienele danseazã. Este o
sãrbãtoare a Soarelui, a dragostei ºi a poftei de
viaþã.

HHoorraa ssaannzziieenneelloorr
Legendele spun cã Sânzienele sunt niºte fete

foarte frumoase, care trãiesc prin pãduri sau pe
câmpii. Ele se prind în horã ºi “dau puteri”
deosebite florilor ºi buruienilor, acestea devenind
plante de leac, bune la toate bolile. În popor se
crede cã în noaptea Sânzienelor zânele zboarã
prin aer sau umblã pe pãmânt. Ele cântã ºi
împart rod holdelor, femeilor cãsãtorite, înmulþesc
pãsãrile ºi animalele, tãmãduiesc bolnavii, aparã
semãnãturile de grindinã.

Dacã oamenii nu le sãrbãtoresc cum se
cuvine, Sânzienele se supãrã, devenind surate
bune cu înrãitele Iele sau Rusalii. Sânzienele se
rãzbunã pe femeile care nu þin sãrbãtoarea de pe
24 iunie, pocindu-le gura. Nici bãrbaþii nu scapã
uºor. Pe cei care au jurat strâmb vreodatã sau au
fãcut alt rãu, îi aºteptã pedepse îngrozitoare,
despre Sânziene ºtiindu-se cã sunt mari iubitoare
de dreptate.

Potrivit tradiþiilor, fetele mari culeg de pe câmp
flori de sânziene ºi împletesc cununi. Apoi aruncã
peste case coroniþele. Dacã se lovesc sau se

agaþã de horn, vestesc o cununie apropiatã. În
zorii zilei flãcãii se adunã în cete ºi strãbat satele,
cu flori de sânziene la pãlãrii. Se alege
“Drãgaica”. Este propusã una dintr-un grup de
ºapte fete. Ea trebuie sã fie cea mai frumoasã,
cea mai cuminte ºi cea mai bunã dintre fetele sa-
tului. Va fi împodobitã cu spice de grâu. Celelalte
tinere se îmbracã în alb. Astfel format, alaiul
Drãgaicei porneºte prin sat ºi pe ogoare. La
rãscruci fetele fac o horã ºi cântã voioase.
Adesea “Drãgaicele” sunt confundate cu
“Sânzienele”. Dupã unii specialiºti, sãrbãtoarea
Sânzienelor îºi are originea într-un cult geto-
dacic strãvechi al Soarelui. Aceste personaje au
fost adesea reprezentate de traci înlãnþuite într-o
horã care se învârteºte ameþitor.

SSccããllddaattuull îînn rroouuãã
Roua din noaptea de Sânziene are tainice vir-

tuþi; în multe pãrþi ale lumii se crede cã dacã te
stropeºti cu ea pe trup, acesta va deveni frumos
ºi suplu, iar dacã te speli cu ea pe faþã, vei fi
chipeº ºi mândru. Dacã roua se adunã pe frunze
de sânziene ºi o culegi dimineaþa, ea va îndepãr-
ta de mâna care a atins-o artroza ºi durerile
osoase. Orice obiect impregnat cu preþioasa “Apã
de Stele” devine un talisman: este de ajuns sã-l
laºi în seara de dinainte ºi sã-l iei dimineaþa,
înainte de a-l vedea Soarele.

AAllttee oobbiicceeiiuurrii
Sãrbãtoarea Sânzienelor mai este cunoscutã

în popor ºi sub denumirea de Amuþitul Cucului.
Se crede cã dacã cucul înceteazã sã cânte
înainte de Sânziene, înseamnã ca vara va fi
secetoasã.

Pentru a fi sãnãtoºi ºi a avea spor în muncã,
în acest moment de început al seceriºului,
oamenii se încingeau peste ºale cu tulpini de
cicoare.

Pentru alungarea spiritelor malefice se

aprindeau focuri în care se aruncau substanþe
puternic mirositoare, se buciuma ºi se striga în
jurul focurilor.

În unele sate din sud-vestul Bucovinei, putea
fi întâlnit, cu ani în urmã, obiceiul „boului
înstruþat”. În cadrul ceremonialului, masca taurinã
murea ºi renãºtea simbolic la acest început de
timp calendaristic.

Pentru pomenirea morþilor se fac pomeni
îmbelºugate ºi se pun flori mirositoare pe
morminte.

De Sânziene au loc bâlciuri. Acestea erau în
trecut un bun prilej pentru întâlnirea tinerilor în
vederea cãsãtoriei. Printre cele mai renumite târ-
guri se numãrã cele de la Buzãu, Focºani,
Câmpulung Muscel, Buda, din judeþul Vrancea,
Ipãteºti, judeþul Olt, Piteºti, Cãbuneºti, judeþul Olt,
Giurgeni, judeþul Ialomiþa, Broºteni, judeþul
Mehedinþi) ºi, cel mai cunoscut, Târgul de Fete de
pe Muntele Gãina.

Sub aspect religios, în ziua de 24 iunie, în
Bucovina se sãrbãtoreºte cu mare fast Aducerea
moaºtelor Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava.
Acum, ca ºi altã datã, în aceastã zi se adunã mii
de pelerini pentru a participa la ceremonia scoa-
terii moaºtelor Sfântului Ioan.

DDrrããggaaiiccaa - OObbiicceeiiuurrii ººii ttrraaddiiþþiiii ddee SSâânnzziieennee

Vineri, 19 Mai 2017, în cadrul Galeriei Prim - din
foaierul Primãriei Pucioasa, într-o atmosferã
deosebitã, a avut loc vernisajul expoziþiei de artã
decorativã - ”Visul unei nopþi de primãvarã”.

Evenimentul de o deosebitã valoare artisticã,
vernisaj al expoziþiei personale a artistei Cristiana
Paloº, fiicã a staþiunii de la poalele Patranei, a ofe-
rit iubitorilor de frumos momente inedite.

Nume binecunoscut în lumea artei plastice
româneºti ºi apreciatã datoritã remarcabilelor sale
creaþii, Cristiana Paloº a reuºit sã capteze atenþia,
admiraþia ºi respectul tuturor. Desenul, culoarea,
formele ºi inventivitatea au creat un ambient aparte
pentru cei prezenþi.

Timp de o lunã de zile, expoziþia a fost vizitatã
de numeroase persoane dornice sã descopere
stilul unic al artistei.

Cristiana Paloº a urmat  cursurile Universitãþii
Naþionale de Arte Bucureºti, Facultatea de Arte
Decorative ºi Design, departament Modã/Costum,
clasa prof. Univ. dr. Ruxandra Unda Popp ºi ale
Academiei de Studii Economice Bucureºti,
Facultatea de Comerþ, secþia Relaþii Economice
Internaþionale.

AAlleexxaannddrraa  RRiizzeeaa

CCRRIISSTTIIAANNAA PPAALLOOªª îînn „„VViissuull uunneeii nnooppþþii ddee pprriimmããvvaarrãã””
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HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Constatarea încetãrii de

drept a douã mandate de consilieri
locali.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Reorganizarea

Comisiei de validare a Consiliului
Local al Oraºului Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Validarea mandatelor

de consilieri locali în Consiliul Local
al Oraºului Pucioasaal dlui Miu
Vasile, dnei Mateoiu Roxana, dnei
Grigoroiu Monica, dnei Hantãr Ana-
Maria.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Reorganizarea comisi-

ilor de specialitate în principalele
domenii de activitate.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Modificarea art. 1 din

HCL numãrul 63/31.01.2017
privind aprobarea Planului de ocu-
pare a funcþiilor publice pentru anul
2017.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Transformarea pos-

turilor ocupate de funcþionari publici
care îndeplinesc condiþiile pentru
promovarea în grad profesional în
semestrul I/2017.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea scutirii de la

plata impozitului pe clãdire datorat
bugetului local al Oraºului
Pucioasa, aferent anului fiscal 2018
de cãtre SUN GARDEN MANAGE-
MENT S.C.S. pentru clãdirea
”Centru de zi”.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Modificarea art. 1 (1)

din H.C.L. nr. 103/21.07.2016
privind componenþa Comisiei
Locale de ordine publicã ºi a
Regulamentului de organizare ºi
funcþionare a Comisiei locale de
ordine publicã la nivelul oraºului
Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea deplasãrii în

Municipiul Jonava - Lituania a dele-
gaþiei Oraºului Pucioasa în perioa-
da 22 iunie 2017-24 iunie 2017.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea

Regulamentului de organizare ºi
desfãºurare a concursului de
proiecte de management ºi a ca-
ietului de obiective la Centrul
Cultural Cultural European, precum
ºi desemnarea componenþei
comisiilor de concurs ºi de
soluþionare a contestaþiilor.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea cheltuielilor

aferente navetei cadrelor didactice
ºi personalului didactic auxiliar.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea listei în

ordinea punctajului, a cererilor de
locuinþe din fondul de stat depuse
în anul 2017.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Repartizarea unei

locuinþe ANL.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobare modificarea

denumirii urmãtoarelor obiective de
investiþii:

-Consolidare, modernizare ºi
creºterea eficienþei energetice a
Spitalului Orãºenesc Pucioasa,
judeþ Dâmboviþa în Creºterea
Eficienþei Energetice a Spitalului
Orãºenesc Pcuioasa.

-Amenajare complexã zona
Moþãianca în Creare zonã de agre-

ment ”Moþãianca” în staþiunea bal-
neoclimaticã oraº Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobare investiþie

Extindere conductã de gaze natu-
rale Cartier Pucioasa sat, Oraº
Pucioasa, judeþul Dâmboviþa ºi
încheiere Contract de cofinanþare
în valoare de 167.392, 54 lei, inclu-
siv TVA.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea creditelor de

angajament pentru acþiuni multia-
nuale - perioada 2017-2018, con-
form Anexei nr. 1.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea schemei de

ajutor de minimis în vederea redu-
cerii ºi scutirii de la plata impozitu-
lui pe clãdiri ºi pe teren pentru con-
tribuabilii persoane juridice pentru
atragerea de investiþii ºi crearea de
noi locuri de muncã pe teritoriul
oraºului Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea completãrii

Inventarului domeniului privat al
Oraºului Pucioasa cu terenul în
suprafaþã de 578 mp situat în
Oraºul Pucioasa, str. Carierei, nr. 4
B, punctul Moþãianca fost Poligon ºi
trecerea din Inventarul domeniului
privat al unitãþii administrativ-terito-
riale Oraºul Pucioasa în Inventarul

domeniului public al unitãþii admi-
nistrativ-teritoriale Oraºul Pucioasa
a terenului în suprafaþã de 21506
mp, precum ºi a construcþiilor exis-
tente pe acesta situat în Oraºul
Pucioasa, str. Carierei, nr. 4 B,
punctul Moþãianca fost Poligon.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea bugetului de

venituri ºi cheltuieli realizat pe anul
2016 ºi a bugetului de venituri ºi
cheltuieli pe anul 2017 al S.C.
Servicii Comunitare de Utilitãþi
Publice Pucioasa SCUP S.R.L.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Modificarea ºi com-

pletarea art. 1 din H.C.L. nr.
8/31.01.2017 privind modificarea ºi
completarea Anexei nr. 1 din H.C.L.
nr. 98/21.07.2016 privind
desemnarea reprezentanþilor
Consiliului Local al Oraºului
Pucioasa în Consiliile de adminis-
traþie ale unitãþilor de învãþãmânt
preuniversitar de stat ºi unitãþilor
care oferã activitate extraºcolarã
din oraºul Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Revocarea dreptului de

administrare al SC Compania de
Apã Târgoviºte Dâmboviþa SA
asupra imobilului teren categoria
curþi construcþii în suprafaþã totalã
de 12.032 mp, situat în oraºul
Pucioasa, str. Zorilor, nr. 6, jud.
Dâmboviþa, împreunã cu con-

strucþiile C1, C2, C4, C5, C6 situate
pe acesta - punct ”Staþie de epu-
rare”, ca urmare a finalizãrii proiec-
tului ”Construcþie staþie de epurare
în oraºul Pucioasa”.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Modificarea ºi com-

pletarea Art. 1 din H.C.L.
97/21.07.2016 privind desemnarea
reprezentanþilor Consiliului Local al
oraºului Pucioasa în consiliul de
administraþie al Spitalului
Orãºenesc Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea ”Studiului de

oportunitate” în vederea conce-
sionãrii prin licitaþie publicã a
terenului în suprafaþã de 12032 mp
situat în oraºul Pucioasa, str.
Zorilor, nr. 6, punct Staþie de epu-
rare, împreunã cu construcþiile situ-
ate pe acesta, pentru desfãºurarea
unei activitãþi din domeniul
”colectarea, tratarea ºi eliminarea
deºeurilor, activitãþi de recuperare
a materialelor reciclabile”.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea contului de

execuþie a bugetului local ºi a celor-
lalte bugete ale U.A.T. Oraºul
Pucioasa, încheiate la 31
Decembrie 2016.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea vânzãrii

terenului în suprafaþã de 80 mp dlui
Sãnduleanu Radu proprietarul con-
strucþiei existente pe terenul ce
aparþine domeniului privat al
Unitãþii Administrativ Teritoriale
Oraºul Pucioasa.

Diverse

- ººeeddiinnþþãã ddee îînnddaattãã
ddiinn 0066..0066..22001177 - 

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Rectificarea bugetului

local pe anul 2017.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea susþinerii

financiare a Asociaþiei Inter-
culturale Dâmboviþa pentru organi-
zarea concursului ”ªahul sportul
minþii”, în perioada 09 iunie 2017 -
11 iunie 2017.

Hotãrâri aale CConsiliului LLocal PPucioasa 
- ººeeddiinnþþaa oorrddiinnaarrãã ddiinn 2255..0055..22001177 -

BIROU SSTARE CCIVILÃ MMAI 22017
CÃSÃTORII  

VOKA ERVIS ªI PESCARU LAURA – ªTEFANIA , CHIRAN GHEORGHE –
DANIEL ªI DOGARU DENISA – ANDA

LLEE  DDOORRIIMM    ””CCAASSÃÃ  DDEE  PPIIAATTRRÃÃ””!!

NAªTERI 
HUZUI  ERIK – CONSTANTIN – 07.05.2017, TUDORACHE ANASTASIA –

MARIA – 08.05.2017, NEAGU LOUIS – GABRIEL – 15.03.2017 – ACT TRANSCRIS
, GHERGHE ELENA – MELANIA – 17.05.2017, ILIE DAVID – IONUÞ - 29.05.2017,
ILIE ESTERA – IOANA – LARISA – 29.05.2017,  DRÃGOI RADU – BOGDAN –
31.05.2017

LLEE  DDOORRIIMM  SSÃÃNNÃÃTTAATTEE!!

DECESE 
DRAGOMIRESCU ECATERINA – 85 ANI, VLAD ANDREI – 69 ANI, CEPOSU

MARIOARA – 63 ANI, IORDACHE AURICÃ – 80 ANI, TOMA ELISAVETA – 73 ANI,
DÃNOIU ILIE-77 ANI, POPESCU ELENA – 88 ANI, HARALAMBIE ALEXANDRINA
– 84 ANI, BARBU DIMITRIE – 84 ANI, DÃUª GHEORGHE – 83 ANI, STANCIU
MARIA – 86 ANI, VÂRJOGHE VIORICA -76 ANI, VINTILÃ FLOAREA – 82 ANI,
ANGHELA ANA- 68 ANI, BRATU ION – 69 ANI, VOICA ELENA – 74 ANI, 

DDUUMMNNEEZZEEUU  SSÃÃ--  II  OODDIIHHNNEEAASSCCÃÃ!!

ÎÎNNTTOOCCMMIITT,,
IInnssppeeccttoorr  ssttaarree  cciivviillãã,,

MMããnniiccaa  GGeeoorrggiiaannaa  

ªªttiiaaþþii ccãã......
11..  ......uunneellee  ppllaannttee  pprroodduucc  ttooxxiinnee  ccee  uucciidd
cceelleellaallttee  fflloorrii  ddiinn  jjuurruull  lloorr??  FFllooaarreeaa--ssooaarree--
lluuii  eessttee  oo  aassttffeell  ddee  ppllaannttãã..  
22..  ......îînn  MMaallttaa,,  ccrriizzaanntteemmeellee  ssuunntt  aassoocciiaattee
ccuu  îînnmmoorrmmâânnttããrriillee??  IInnddiiffeerreenntt  ddee  ccuullooaarree,,
aacceesstteeaa  ssuunntt  ccoonnssiiddeerraattee  fflloorrii  aadduuccãã--
ttooaarree  ddee  gghhiinniioonn..
33..  ......eexxiissttãã  uunn  FFeessttiivvaall  aall  CCrriizzaanntteemmeeii??
AAcceessttaa  aarree  lloocc  îînn  ffiieeccaarree  aann,,  ppee  ddaattaa  ddee
99  sseepptteemmbbrriiee,,  îînn  JJaappoonniiaa..  AAcceeaassttãã  ffllooaarree
eessttee  rreepprreezzeennttaattãã  ººii  ppee  sstteeaagguull  JJaappoonniieeii
ººii  ppee  aarrmmeellee  ttrraaddiiþþiioonnaallee  aallee  ssttaattuulluuii..
44..  ......ttiimmpp  ddee  ssuuttee  ddee  aannii,,  aannggeelliiccaa  aa  ffoosstt
ffoolloossiittãã  ccaa  ppllaannttãã  mmeeddiicciinnaallãã??  AAnnggeelliiccaa,,
ffllooaarree  ccee  îînnllããttuurrãã  ssppiirriitteellee  rreellee,,  aa  ffoosstt
ffoolloossiittãã  îînn  EEuurrooppaa  ppeennttrruu  aa  ccrreeaa  lleeaaccuurrii
ppeennttrruu  ttoott  ffeelluull  ddee  aaffeeccþþiiuunnii,,  ddee  llaa  iinnddii--
ggeessttiiee  llaa  cciiuummaa  bbuubboonniiccãã..
55..  ......uunneellee  fflloorrii  ssuunntt  ccoommeessttiibbiillee??  DDiinn  fflloo--
rriillee  ddee  ssaallccaamm  ººii  ppeettaalleellee  uunnuuii  aannuummiitt  ssooii
ddee  ttrraannddaaffiirr  ssee  ffaaccee  dduullcceeaaþþãã,,  fflloorrii  ccaa  vviioo--
lleetteellee  ººii  ppaannsseelluuþþeellee  ppoott  ffii  ccaarraammeelliizzaattee,,
iiaarr  fflloorriillee  ddee  ppeeppeennee  ggaallbbeenn  ººii  fflloorriillee  ddee
bboossttaann  ppoott  ffii  sseerrvviittee  dduuppãã  ccee  aauu  ffoosstt

pprrããjjiittee  ((fflloorrii  ppaannee))..  AAtteennþþiiee!!  NNuu  ttooaattee  fflloo--
rriillee  ssuunntt  ccoommeessttiibbiillee..
66..  ......oorrhhiiddeeeeaa  eerraa  ccoonnssiiddeerraattãã  ssiimmbbooll  aall
vviirriilliittããþþiiii??  ÎÎnn  GGrreecciiaa  AAnnttiiccãã,,  fflloorriillee  ddee
oorrhhiiddeeee  eerraauu  ccoonnssiiddeerraattee  ssiimmbboolluurrii  aallee
bbããrrbbããþþiieeii,,  pprroobbaabbiill  pprriinnttrr--oo  aannaallooggiiee  bbiioo--
llooggiiccãã..  ((ÎÎnn  ggrreeaaccaa  aannttiiccãã,,  ““OOrrcchhiidd””
îînnsseeaammnnãã  ““tteessttiiccuull””))..  TToott  îînnþþeelleeppþþiiii  ggrreeccii
ccoonnssiiddeerraauu  ccãã  fflloorriillee  ddee  oorrhhiiddeeee  ppuutteeaauu
îîmmbbuunnããttããþþii  ffeerrttiilliittaatteeaa  mmaassccuulliinnãã,,  îînnssãã
ttrreebbuuiiaa  ccaa  bbããrrbbaaþþiiii  ssãã  mmããnnâânnccee  aacceessttee
fflloorrii..  
77..  ……oorrhhiiddeeeeaa  eerraa,,  îînn  ccuullttuurraa  aazztteeccãã,,  oo
ppllaannttãã  mmeeddiicciinnaallãã??  CChhiinneezziiii  ººii  aazztteecciiii
ddeeooppoottrriivvãã  ffoolloosseeaauu  fflloorriillee  ddee  oorrhhiiddeeee  ccaa
rreemmeeddiiii  nnaattuurriissttee  ppeennttrruu  ddiiffeerriittee  aaffeeccþþiiuunnii..
88..  ……iirriissuull  eessttee  ffllooaarreeaa  rreepprreezzeennttaattiivvãã  aa
zzeeiiþþeeii  ccuurrccuubbeeuulluuii??  ÎÎnn  GGrreeddiiaa  AAnnttiiccaa,,  IIrriiss
eerraa  zzeeiiþþaa  ccuurrccuubbeeuulluuii..  AAllttãã  ffllooaarree  ccee  ººii--aa
lluuaatt  nnuummeellee  ddiinn  mmiittoollooggiiaa  ggrreeaaccãã  eessttee
ppeelliinnuull  ((““AArrtteemmiissiiaa””))..
99..  ……ttrraannddaaffiirriiii  ffaacc  ppaarrttee  ddiinn  ffaammiilliiaa  ppeerr--
iilloorr,,  aa  mmeerriilloorr,,  aa  cciirreeººiilloorr,,  aa  pprruunniilloorr,,  aa
ccaaiiººiilloorr  ººii  aa  ppiieerrssiicciilloorr??  NNuu  eessttee,,  ddeeccii,,  ddee
mmiirraarree  ccaa  uunneellee  ssppeecciiii  ddee  ttrraannddaaffiirrii  aauu
ppeettaallee  ccoommeessttiibbiillee..
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Stimaþi cetãþeni,

VVãã  pprreezzeennttããmm  ccââtteevvaa  rreeccoommaannddããrrii  ppeennttrruu
pprreevveenniirreeaa  iinncciiddeenntteelloorr  ppee  ttiimmppuull  ppeerriiooaaddeelloorr
ddee  tteemmppeerraattuurrii  eexxttrreemmee  ((rriiddiiccaattee))

11))  RReeccoommaannddããrrii  ppeennttrruu  ppooppuullaaþþiiaa  ggeennee--
rraallãã::

a) evitaþi, pe cât posibil, expunerea pre-
lungitã la soare între orele 11-18;

b) dacã aveþi aer condiþionat, reglaþi
aparatul astfel încât temperatura sã fie cu 5
grade mai micã decât temperatura ambien-
talã;

c) ventilatoarele nu trebuie folosite dacã
temperatura aerului depãºeºte 32 grade
celsius;

d) dacã nu aveþi aer condiþionat în
locuinþã, la locul de muncã, petreceþi 2-3 ore
zilnic în spaþii care benefeciazã de aer
condiþionat (cinematografe, spaþii publice,
magazine);

e) purtaþi pãlãrii de soare, haine lejere ºi
ample, din fire naturale, de culori deschise;

f) pe parcursul zilei faceþi duºuri cãlduþe,
fãrã a vã ºterge de apã;

g) beþi zilnic între 1,5-2 litri de lichide, fãrã
a aºtepta sã aparã senzaþia de sete. În
perioadele de caniculã se recomandã con-
sumul unui pahar de apã (sau echivalentul
acestuia) la fiecare 15-20 minute;

h) nu consumaþi alcool (inclusiv bere sau
vin) deoarece acesta favorizeazã
deshidratarea ºi diminueazã capacitatea de
luptã a organismului împotriva cãldurii

i) evitaþi bãuturile cu conþinut ridicat de
cofeinã (cafea, ceai, cola) sau de zahãr
(sucuri rãcoritoare carbogazoase) deoarece
acestea sunt diuretice;

j) consumaþi fructe ºi legume proaspete
(pepene galben, roºu, prune, castraveþi,
roºii) deoarece acestea conþin o mare canti-
tate de apã;

k) o dozã de iaurt produce aceeaºi
hidratare ca ºi un pahar de apã;

l) evitaþi activitãþile în exterior care nece-
sitã un consum mare de energie (sport, grã-
dinãrit, etc.);

m) aveþi grijã de persoanele dependente
de voi (copii, vârstnici, persoane cu dizabili-
taþi) oferindu-le, în mod regulat, lichide, chiar
dacã nu vi le solicitã;

n) pãstraþi contactul permanent cu vecini,
rude, cunoºtinþe care sunt în vârstã sau cu
dizabilitãþi, interesându-vã de starea lor de
sãnãtate;

CCuumm  ppuutteemm  ssãã  lliimmiittããmm  ccrreeººtteerreeaa  tteemmppee--
rraattuurriiii  îînn  llooccuuiinnþþee::

*Închideþi ferestrele expuse la soare,
trageþi jaluzelele ºi/sau draperiile;

*Þineþi ferestrele închise pe toatã perioa-

da în care temperatura exterioarã este
superioarã celei din locuinþã;

*Deschideþi ferestrele seara târziu,
noaptea ºi dimineaþa devreme, provocând
curenþi de aer, pe  perioada în care tempe-
ratura exterioarã este inferioarã celei din
locuinþã;

*Stingeþi sau scãdeþi intensitatea luminii
artificiale;

*Închideþi orice aparat electro-casnic de
care nu aveþi nevoie;

22..  RReeccoommaannddããrrii  ppeennttrruu  pprreevveenniirreeaa
aappaarriiþþiieeii  ddee  îîmmbboollnnããvviirrii  îînn  rrâânndduull  ccooppiiiilloorr::

Pentru sugari ºi copiii mici;
a) realizarea unui ambient cât mai nor-

mal, ferit de cãldurã, umiditate excesivã ºi
curenþi de aer;

b) sistemul de alimentaþie avut pânã în
acel moment nu trebuie modificat prin
introducerea de alimente noi în aceastã
perioadã;

c) se va realiza hidratarea corespunzã-
toare, iar mama va alãpta ori de câte ori su-
garul solicitã;

d) copilul va fi îmbrãcat lejer, cu hãinuþe
din materiale textile vegetale comode;

e) nu va fi scos din casã decât în afara
perioadelor caniculare din zi, ºi obligatoriu cu
cãciuliþa pe cap;

f) copiii vor primi apã platã sau apã cu
proprietãþi organoleptice corespunzãtoare,
ceai foarte slab îndulcit, fructe proaspete ºi
foarte bine spãlate;

g) mamele care alãpteazã trebuie sã se
hidrateze corespunzãtor cu apã platã sau
apã cu proprietãþi organoleptice corespunzã-
toare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de
fructe fãcute în casã fãrã adaus de conser-
vanþi. Se va evita în acelaºi timp consumul de
cafea sau alcool ºi vor avea grijã sã menþinã
o igenã riguroasã a sânului ºi evident igena
generalã;

h) la cel mai mic semn de suferinþã al
copilului sau mamei, aceºtia se vor prezenta
la medicul de familie care va decide conduita

terapeuticã;
I) atenþie deosebitã se va acorda condiþi-

ilor de igenã atât pentru copil cât ºi pentru
mamã. Copilul va fi þinut cu hãinuþe sau
scutece curate ºi uscate ºi mama se va
îngriji de igena riguroasã a pielii acestuia. În
acest sens copilul va fi îmbãiat cel puþin
odatã pe zi ºi obligatoriu seara la culcare iar
în restul timpului i se va face toaleta localã ori
de câte ori este nevoie;

j) copiilor preºcolari li se vor face duºuri
cu apã la temperatura camerei.

PPeennttrruu  ccooppiiiiii  aaffllaaþþii  îînn  ttaabbeerree::
*se vor asigura condiþii corespunzãtoare

de cazare;
*alimentele trebuie sã respecte riguros

normele de igenã ºi sã fie prospete;
*se va avea grijã de hidratarea corespun-

zãtoare a copiilor;
*copiii vor fi supravegheaþi, iar locul de

joacã va fi amplasat la umbrã, în afara
orelor de caniculã având capul protejat de
pãlãriuþe;

*scãldatul, acolo unde e cazul, va fi fãcut
sub absolutã supraveghere a însoþitorului.

44..  RReeccoommaannddããrrii  ppeennttrruu  ppeerrssooaanneellee  vvâârrsstt--
nniiccee  ººii  ccuu  aaffeeccþþiiuunnii  ccrroonniiccee::

a) crearea unui ambient care sã nu supra-
solicite capacitatea de adaptare a organis-
mului;

b) hidratare corespunzãtoare cu apã
platã sau apã cu proprietãþi organoleptice
corespunzãtoare, ceai slab îndulcit, sucuri
naturale de fructe fãcute în casã fãrã
adaos de conservanþi;

c) alimentaþia va fi predominant din
legume ºi fructe proaspete;

d) se vor consuma numai alimente
proaspete din magazinele care dispun de
instalaþii frigorifice funcþionale de pãstrare a
alimentelor. Se va evita consumul uºor peri-
sabile;

e) este interzis consumul de alcool ºi
cafea în timpul caniculei;

f) se va evita circulaþia în periodele de
vârf ale caniculei,sau dacã este absolut
necesar se va folosi îmbrãcãminte uºoarã
din materiale vegetale precum ºi pãlãriuþa de
protecþie pe cap;

g) persoanele care suferã de anumite
afecþiuni îºi vor continua tratamentul conform
indicaþiilor medicului. Este foarte util ca în
aceste perioade, persoanele cu afecþiuni
cronice, cardio-vasculare, hepatice, renale,
pulmonare, de circulaþie, mentale sau cu
hipertensiune sã consulte medicul curant în
vederea adaptãrii schemei terapeutice la
condiþiile existente;

h) menþinerea cu rigurozitate a igenei
personale, efectuarea a câte 3-4 duºuri pe zi.

55..  RReeccoommaannddããrrii  ppeennttrruu  ppeerrssooaanneellee  ccaarree
pprriinn  nnaattuurraa    aaccttiivviittããþþiilloorr  lloorr  ddeeppuunn  uunn  eeffoorrtt
ffiizziicc  ddeeoosseebbiitt::

a) aceºtia vor încerca dozarea efortului în
funcþie de perioadele zilei încercând sã
evite excesul de effort în vârfurile de
caniculã. Dacã valorile de cãldurã sunt foarte
mari se va proceda la stoparea activitãþii;

b) se va asigura hidratarea corespunzã-
toare cu apã mineralã, apã platã sau apã cu
proprietãþi organoleptice corespunzãtoare,
ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe
fãcute în casã fãrã adaus de conservanþi;

c) este total contraindicat consumul de
cafea ºi alcool în aceastã perioadã;

d) utilizarea unui echipament corespun-
zãtor, din materiale vegetale ºi echipament
pentru protejarea capului de efectele cãldurii
excesive.

66..  RReeccoommaannddããrrii  ppeennttrruu  aannggaajjaattoorrii::
6.1.Pentru ameliorarea condiþiilor de

muncã:
a) reducerea intensitãþii ºi ritmului acti-

vitãþilor fizice;
b) asigurarea ventilaþiei la locurile de

muncã;
c) altenarea efortului dinamic cu cel static;
d) alternarea perioadelor de lucru cu

perioadele de repaus în locuri umbrite, cu
curenþi de aer;

Pentru menþinerea stãrii de sãnãtate a
angajaþilor:

a) asigurarea apei minerale adecvate,
câte 2-4 litri/persoanã/schimb;

b) asigurarea echipamentului individuale
de protecþie;

c) asigurarea cu duºuri;
RReeccoommaannddããrrii  ppeennttrruu  ssiittuuaaþþiiiillee  ddee  ccoodd

rrooººuu::
a) reduceþi deplasãrile la cele esenþiale;
b) nu vã deplasaþi între orele 11,00-17,00;
c) consumaþi lichide între 2-4 litri/zi;
d) nu consumaþi alcool;
e) dacã faceþi tratamente pentru afecþiuni

cronice, luaþi-vã medicamentele în mod
regulat, cu multã apã;

f) nu scoateþi copii sub 3 ani afarã decât
înainte de ora 9 dimineaþa ºi dupã ora 20.00;

g) evitaþi mâncãrurile grele ºi mesele
copioase;

h) folosiþi serviciile medicale spitaliceºti
sau de urgenþã doar în cazuri justificate,
pentru probleme curente de sãnãtate
anunþaþi telefonic medicul de familie.

RReeffeerreenntt  PPrrootteeccþþiiee  CCiivviillãã
NNããssttaassee  CCoorrnneell

RReeccoommaannddããrrii ppeennttrruu vvrreemmee ccaanniiccuullaarrãã

PPRRÃÃJJIITTUURRÃÃ CCUU CCIIRREEªªEE
IInnggrreeddiieennttee::
10 ouã;
10 linguri zahãr;
7 linguri apã fierbinte, clocotitã;
10 linguri fãinã;
1 kg cireºe;
2 linguri amidon alimentar (sau fãinã);
2 linguri zahãr pudrã (opþional, pentru ornat).

MMoodd  ddee  pprreeppaarraarree::
Cireºele se curãþã de sâmburi ºi se taie jumãtãþi. Se

separã în 2 boluri mari albuºurile de gãlbenuºuri. Adãugaþi
cele 10 linguri de zahãr la gãlbenuºuri ºi bateþi bine cu
mixerul pânã se fac spumã albã. Într-un bol mai mic vã
pregãtiþi puþinã apã clocotitã fierbinte ºi o lingurã. Porniþi
din nou mixerul ºi pe parcurs ce se bat gãlbenuºurile adãu-
gaþi una câte una 7 linguri de apã fierbinte - bateþi bine
dupã fiecare lingurã. Apoi separat bateþi albuºurile spumã -
sã treacã testul cu rãsturnatul bolului - dacã stau bine, sunt
gata. Adãugaþi albuºurile la gãlbenuºuri ºi atent ºi încet

amestecaþi cu miºcãri de sus în jos compoziþia. Apoi adãu-
gaþi fãina ºi la fel, foarte încet ºi atent amestecaþi tot alua-
tul - cu miºcãri de sus în jos. ªi gata, ãsta-i tot aluatul pen-
tru prãjiturã.

La cireºe adãugaþi 2 linguri de amidon sau fãinã ºi
amestecaþi - asta ca sã nu lase sucul ºi culoarea în prãji-
turã. Într-o tavã de cuptor aºternutã cu hârtie de copt
(opþional o puteþi unge hârtia cu puþin ulei sau unt), turnaþi
aluatul, îl întindeþi uniform pe toatã suprafaþa.

Deasupra puneþi cireºele pregãtite anterior, distribuiþi
uniform peste tot. Coaceþi prãjitura la foc mediu - 180-200
grade, timp de 20 de minute - apoi o mai puteþi lãsa încã 
5-10 minute la un foc mai mic 150-130 grade.

Aveþi grijã cã se face foarte repede.
Apoi o scoateþi, lãsaþi sã se rãceascã, porþionaþi ºi

serviþi ornatã cu puþin zahãr pudrã.
Foarte simplã ºi foarte bunã, pãcat sã nu o încercaþi.

PPooffttãã BBuunnãã!!
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Cea de-a  XIV-a ediþie a Festivalului
Concurs  Naþional  de  Culturã  ºi  Literaturã
„Primãvara albastrã”, care s-a desfãºurat în
perioada 17-19 Mai 2017, la Pucioasa,  ºi-a
desemnat  câºtigãtorii. Lucrãrile sosite din
toatã þara  (jud. Gorj, jud. Hunedoara, jud.
Mureº, jud. Bacãu, jud. Iaºi, jud. Buzãu, jud.
Prahova, jud. Vaslui, jud. Argeº, jud. Galaþi,
jud. Braºov, jud. Dâmboviþa,  Bucureºti ) ºi
din Republica Moldova au  creat un mare
volum de muncã pentru  membrii  juriului  din
acest an. Juriul, compus din: Mircea Horia
Simionescu, (in memoriam),Tudor Cristea,
Agnes Erich, Mihai Stan, Dan Gîju, Victor
Petrescu, George Coandã  (preºedinte festi-
val), Luminiþa Gogioiu, a deliberat ºi s-au
acordat urmãtoarele premii:

• TROFEUL: STAN ROXANA ELENA
(Dâmboviþa)

• Secþiunea poezie:
Premiul I: ADAM ARMINA FLAVIA –

(Bucureºti)

Premiul II: CLOPOTARU ROXANA –
(Dâmboviþa)

Premiul III: DIACONESCU IOANA
CATALINA - (Dâmboviþa)

Menþiune: BRASOAVA DANA STEFANIA
– (Gorj)

STAN ANDRADA – (Dâmboviþa)
• Secþiunea prozã scurtã:
Premiul I: RIZEA IOANA-ALEXANDRA –

(Dâmboviþa)
Premiul II: STOCHITA RADU -

(Dâmboviþa)
Premiul III: SIMONATI CLAUDIU NICO-

LAE – (Hunedoara)

Menþiune: BARAGAN IULIANA VALENTI-
NA

• Secþiunea teatru scurt:
Premiul I: SIMONATI CLAUDIU NICOLAE

– (Hunedoara)
Premiul II: DIACONESCU IOANA

CATALINA - (Dâmboviþa)
Premiul III: PETCU BOGDAN ALEXAN-

DRU – (Bacãu)
Menþiune: DRAGAN CORNELIUS -

(Vaslui)
• Secþiunea eseu:
Premiul I: STOICA BIANCA CRISTINA –

(Bucureºti)
Premiul II: ACHIM RALUCA ANDREEA –

(Bucureºti)
• Premii speciale:
Premii speciale
Premiul special “Dumitru Stancu” acordat

de Primarul Oraºului Pucioasa - SCARLAT
ANDREI – (Dâmboviþa)

Premiul special «George Coandã» acor-

dat de preºedintele Festivalului - TEODOR-
OIU TEODORA BEATRICE – (Dâmboviþa)

Premiul special „I.H.Radulescu” oferit de
Biblioteca Judeþeana ,,I.H. Rãdulescu’’
RIZEA IOANA ALEXANDRA - (Dâmboviþa)

Premiul ” Mircea Horia Simionescu” al
Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni - GROSU
VLAD ANDREI – (Braºov)

Premiul special al Editurii ,,Bibliotheca’’ -
RATEA ANA MARIA - (Bucureºti)

Premiul special al revistei ,,Izvoare de
timp’’ – PATULEA IOANA DOINA –
(Dâmboviþa )

Premiul special al revistei ,,Eroica’’-

ALCHIHABI NAJAH – (Dâmboviþa)
Premiul special al revistei ,,ProArme’’-

PETCU BOGDAN ALEXANDRU - (Bacau)
Premiul special al revistei ,,Impact’’ -

BUNOIU MARIA ROBERTA – (Dâmboviþa)
Premiul special al ZVEN PRINT-Editura &

Tipografie - TILVAN IULIA MIHAELA –
(Dâmboviþa)

Premiul special al Complexului Naþional
Muzeal ,,Curtea Domneascã’’- GHEORGHE
MADALINA – (Dâmboviþa)

Premiul special acordat de Uniunea
Ziariºtilor Profesioniºti din România-filiala
Târgoviºte

OPRESCU LAVINIA GEORGIANA –
(Dâmboviþa)

Premiul special al revistei ,,Climate lite-
rare’’ - PREDA CRISTINA BEATRICE –
(Bucureºti)

Premiul special oferit de Biblioteca ,,Gh.
N Costescu” Pucioasa - NEDELCOFF EMIL-
IA – (Iaºi) 

În prezenþa paticipanþilor, a  membrilor
juriului, a publicului prezent la manifestare,
conducerea Primãriei oraºului Pucioasa a
punctat necesitatea pãstrãrii tradiþiei festiva-
lurilor literare pentru tineret, care au ca scop
descoperirea ºi promovarea tinerelor talente,
susþinerea tinerilor care se dedicã scrisului ºi
profesiunii literare. Ediþia de anul acesta s-a
bucurat de un real succes, lucru confirmat ºi
de membrii juriului, care au apreciat nivelul
creaþiilor înscrise în concurs, continuând o
frumoasã tradiþie care dãinuie din anul 2004.
Ampla activitate a fost organizatã de Con-
siliul Judeþean Dâmboviþa, Centrul Judeþean
de Culturã Dâmboviþa,  Primãria Oraºului
Pucioasa, Biblioteca “Gh. N. Costescu”
Pucioasa,  Uniunea Scriitorilor din România,
Societatea Scriitorilor Târgoviºteni, Uniunea
Ziariºtilor Profesioniºti din România - Filiala
Dâmboviþa în parteneriat cu Centrul Cultural
European Pucioasa, editura “Bibliotheca”,
Biblioteca Vulcana Bãi, ªcoala Gimnazialã
“M. Viteazul” Pucioasa, ªcoala Gimnazialã
“Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa,
Colegiul Naþional “N. Titulescu” Pucioasa,
Club Sportiv “Allstars  Sports” Pucioasa.

LLuummiinniiþþaa  GGooggiiooiiuu

FFEESSTTIIVVAALL NNAAÞÞIIOONNAALL „„PPRRIIMMÃÃVVAARRAA AALLBBAASSTTRRÃÃ””

Vineri, 12 Mai 2017, a avut loc
Etapa Zonalã, la S Rugby-Tag, în
cadrul Olimpiadei Naþionale a
Sportului ªcolar, la nivelul liceelor.

Oraºul Pucioasa a avut deosebi-
ta plãcere de a gãzdui aceastã com-

petiþie, la care au participat 5 judeþe.
Peste 70 de elevi au dat dovadã

de ambiþie, pasiune ºi foarte impor-
tant, respect faþã de colegi ºi adver-
sari.

Felicitãri tuturor participanþilor!!!

Etapa zzonalã - SS RRugby-TTag, lla PPucioasa

Poliþia Localã Pucioasa a
primit vizita unui grup de elevi,
care au fost curioºi sã cunoascã
structura ºi misiunile Poliþiei
Locale. La acþiune au participat
elevi ai clasei a VII-a de la ªcoala
Gimnazialã “Mihai Viteazul”
Pucioasa, cãrora li s-au prezentat
dotãrile ºi misiunile instituþiei
Poliþiei Locale Pucioasa, iar mai
apoi au participat la demonstraþi-
ile oferite de cãtre poliþiºtii locali.
De asemenea, elevii au fost
încântaþi sã poarte cascheta de
poliþist ºi sã porneascã girofarul
maºinilor de poliþie.

Pe viitor, Poliþia Localã Pu-
cioasa va continua sã organizeze
astfel de evenimente pentru a
informa copiii, elevii ºi studenþii
despre activitatea desfãºuratã,
dar ºi pentru a le reaminti datoriile
pe care aceºtia le au faþã de
comunitate: pãstrarea curãþeniei,
respectarea semnelor de circu-
laþie ºi îngrijirea mediului încon-
jurãtor.

Pe aceastã cale, atragem
atenþia tuturor cetãþenilor Oraºului

cã, în conformitate cu prevederile
art. 4 din HCL 121/2016, au obli-
gaþia sã: întreþinã permanent
curãþenia ºanþurilor de scurgere a
apelor pluviale, a podeþelor ºi
tuburilor de beton aferente aces-
tora, pe întreaga lungime aferentã
proprietãþii, în vederea evitãrii
inundaþiilor ori a stagnãrii apelor;

întreþinã curãþenia pe trotuarele
aferente imobilelor, locurilor de
parcare pe care le deþin sau le
folosesc. Nerespectarea acestora
constituie contravenþie ºi se
sancþioneazã cu amendã de la
500 lei la 1000 lei.

PPoolliiþþiiaa  LLooccaallãã  PPuucciiooaassaa

PPoolliiþþiiaa LLooccaallãã PPuucciiooaassaa 
aa ffoosstt vviizziittaattãã ddee eelleevvii!!
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AATTEENNÞÞIIEE!!
Vã facem cunoscut cã prin HCL nr. 93/25.05.2017 s-a aprobat schema de mi-

nimis în vederea reducerii ºi scutirii de la plata impozitului pe clãdiri ºi pe teren pen-
tru contribuabilii persoane juridice pentru atragerea de investiþii ºi crearea de noi
locuri de muncã pe teritoriul Oraºului Pucioasa.

SScchheemmaa  eessttee  ppuubblliiccaattãã  iinntteeggrraall  ppee  ssiittee--uull wwwwww..pprriimmppuucc..rroo..
Profitãm de aceastã ocazie pentru a mulþumi tuturor agenþilor economici care îºi

desfãºoarã activitatea pe raza Oraºului Pucioasa pentru buna colaborare ºi sperãm
ca mãsurile pe care le vom implementa sã vinã în sprijinul dezvoltãrii afacerii dum-
neavoastrã!

PPrriimmããrriiaa OOrraaººuulluuii PPuucciiooaassaa 
aarree ppoossttuurrii vvaaccaannttee!!

În perioada urmãtoare vor fi
organizate concursuri pentru
posturi din cadrul instituþiei.

AAvveemm  nneevvooiiee  ddee::
- economist/inginer/jurist –

Compartimentul Investiþii, Pro-
iecte Europene;

- economist/jurist – Biroul
Venituri;

- economist – Compartiment
Buget ºi Contabilitate;

- inspector de specialita-
te/ghid de turism/agent turism –
Centrul Naþional de Informare ºi
Promovare Turisticã.

Concursurile se vor organiza în conformitate cu prevederile legale
privind personalul plãtit din fonduri publice.

PPeennttrruu  mmaaii  mmuullttee  iinnffoorrmmaaþþiiii::  00224455223322227777..

RREECCOOMMAANNDDÃÃRRII ÎÎNN AATTEENNÞÞIIAA
CCOONNDDUUCCÃÃTTOORRIILLOORR AAUUTTOO::

Neadaptarea vitezei la condiþiile de drum
reprezintã una dintre principalele cauze ge-
neratoare de evenimente rutiere!

Adaptaþi permanent viteza de deplasare
la particularitãþile de drum si de trafic!

Nu vã angajaþi în efectuarea de depãºiri
neregulamentare!

Folosiþi corect luminile, atât pe timp de zi,
cât ºi pe timp de noapte, ploaie abundentã
sau ceaþã densã!

Respectaþi normele rutiere privind priori-
tatea de trecere, indiferent cã este vorba
despre pietoni sau alte vehicule!

Folosiþi centura de siguranþã–vã poate
salva viaþa în caz de accident;

Nu conduceþi sub influenþa bãuturilor
alcoolice;

Nu conduceþi dacã vã simþiþi obosiþi!
Planificaþi-vã în aºa fel cãlãtoriile, încât sã
nu parcurgeþi într-o zi mai mult de 300 de
kilometri.

Este chiar indicat sã opriþi din când în
când, pe parcursul traseului, pentru a vã
destinde ºi a vã reface forþele!

Acordaþi un plus de atenþie conducerii
prin intersecþiile nedirijate, la depãºirea
mijloacele de transport în comun sau a altor
autovehicule, vitezei cu care rulaþi, pentru a
putea în orice moment manevra ºi opri în
deplinã siguranþã autoturismul, dacã situaþia
o impune!

Numai respectând regulile de circulaþie,
putem avea un trafic rutier în siguranþã!

ATENÞIE PPÃRINÞI: 
PREVENIÞI VVICTIMIZAREA

COPIILOR DDVS. PPRIN 
ACCIDENTE DDE CCIRCULAÞIE!

Este suficientã o clipã de neatenþie sau
grabã pentru ca cei în care dumneavoastrã
aþi investit speranþe, vise ºi multã dragoste –
copiii dvs. - sã devinã victime ale unor acci-
dente rutiere, care, din nefericire, pot avea
chiar urmãri tragice.

Pentru a preveni implicarea copiilor dvs.
în accidente de circulaþie, Poliþia recomandã
pãrinþilor sã-i înveþe pe cei mici:

- sã circule numai pe trotuare;
- sã nu staþioneze pe bordura trotuarelor

deoarece se pot dezechilibra ºi cãdea în faþa
maºinilor;

- sã nu traverseze drumurile publice prin
alte locuri decât prin cele special amenajate
ºi semnalizate prin indicatoare sau marcaje;

- acolo unde nu existã amenajate trotu-
are sau poteci laterale sã se deplaseze

numai pe partea stângã a drumurilor, cât mai
aproape de marginea acestora, dar nu în
grup ci în ºir unul dupã altul;

- sã nu se joace pe partea carosabilã a
drumurilor publice ci doar în locurile special
amenajate, în parcuri, grãdiniþe, pe
terenurile de sport ºi întotdeauna sub
supravegherea unui adult;

- sã nu se angajeze în traversarea cãilor
rutiere în fugã, prin faþa sau spatele autove-
hiculelor staþionate ori a mijloacelor de trans-
port în comun oprite în staþii;

Învãþându-i pe copii sã circule corect, îi
puteþi feri de necazuri ºi vã puteþi bucura în
continuare de farmecul zâmbetului lor, de
liniºtea familiei dumneavoastrã !

RREECCOOMMAANNDDÃÃRRII 
PPEENNTTRRUU PPIIEETTOONNII::

Traversaþi numai pe la trecerile semna-
lizate sau pe la colþ de strada! Nu traversaþi
prin faþa sau spatele autovehiculelor oprite!

La orice traversare, opriþi-vã în afara
pãrþii carosabile, asiguraþi-vã din stânga, din
dreapta ºi apoi din stânga din nou!

Apreciaþi corect timpul necesar pentru a
traversa în siguranþã ºi luaþi în calcul ca
atunci când traversaþi strãzi cu mai multe
benzi pe sens sau când vã aflaþi într-o zonã
cu regim de viteza ridicat trebuie sa fiþi mai
prudenþi!

Traversaþi perpendicular pe axul drumu-
lui, în pas vioi - drumul cel mai scurt ce
reduce timpul de expunere la pericol! Daþi
ºoferilor timp suficient pentru a opri înainte
de a vã angaja în traversare!

Când traversezi prin alt loc decât trecerile
marcate, autovehiculele au prioritate - este
responsabilitatea dumneavoastrã sã vã
asiguraþi.

Copiii nu trebuie lãsaþi sã traverseze sin-
guri – ei sunt imprevizibili ºi nu pot aprecia
corect distanþele ºi vitezele. Nu uitaþi! - copii
imitã comportamentul rutier al adulþilor.

Evitaþi sã circulaþi pe partea carosabilã
sau pe pistele pentru bicicliºti! Folosiþi tro-
tuarele, acostamentele, iar, acolo unde
acestea lipsesc, mergeþi cât mai aproape de
marginea drumului, astfel încât sã aveþi trafi-
cul în faþã!

Respectaþi întocmai semnificaþia semna-
lizãrii rutiere (indicatoare sau semafor) ºi nu
circulaþi pe drumurile publice daca aþi con-
sumat alcool - posibilitatea de a fi accidentat
creºte semnificativ.

Fiþi prudenþi pe vreme rea sau întuneric!
Pentru a fi vizibili, purtaþi haine de culori
deschise ºi elemente reflectorizante!

ªªeeffuull  PPoolliiþþiieeii  OOrraaººuulluuii  PPuucciiooaassaa
CCoommiissaarr  ªªeeff  ddee  PPoolliiþþiiee  LLUUPPUU  VVLLAADD

POLIÞIA OORAªULUI PPUCIOASA 
VÃ IINFORMEAZÃ!
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Sâmbãtã - 13 Mai ºi duminicã - 14 Mai 2017 - cu mic, cu mare, toþi cetãþenii au fost invi-
taþi în Parcul Central al Oraºului Pucioasa!
Cu sprijinul Primãriei ºi al Centrului Cultural European Pucioasa, Mihai Cãlin a organizat
Festivalul Târgului ºi al Cântecului Popular Românesc!

Au fost 2 zile pline de distracþie ºi relaxare! Cei interesaþi au putut cumpãra produse

tradiþionale ºi s-au putut relaxa la un veritabil spectacol de muzicã popularã. Camelia
Conovici Vulpoiu, Vasilicã Bordeianu, Angela Sãftoiu, Alina Coman Conovici, Miticã Tavã,
Norica Enache, Gigi Stoica ºi Veronica Geamãnu, alãturi de Ansamblul de dansuri populare
”Junii Valahi”, instructor coregraf Dan ªetreanu au urcat pe scenã, au animat atmosfera ºi
au adus veselia printre cei prezenþi.

Ediþia a IX-a a Concursului
Naþional a fost lansatã în luna
ianuarie. Proiectul “Joc de
creion” este inclus în Calen-
darul Activitãþilor Educative
2017, avizat MEN, a devenit
deja tradiþie ºi s-a bucurat de
un succes rãsunãtor la etapa
finalã din 27 mai 2017.

Scopul concursului este
acela de a atrage ºi stimula in-
teresul elevilor pentru activi-
tãþile artistice, în vederea dez-
voltãrii personale, dar ºi pen-
tru a valoriza achiziþiile dobân-
dite prin activitãþile artistice în

cadrul unor concursuri. Acest
proiect a fost înainte de toate
un amplu parteneriat, bene-
ficiile participãrii fiind mult mai
mari decât s-a prezis în obiec-
tivele iniþiale. S-au descoperit
talente, s-au legat prietenii,
scopul final fiind pânã la urmã,
în afara concursului, întâlnirea
între partenerii de proiect.

Echipa de proiect: Prof.
Pincovici Alina-Ivona – direc-
tor adjunct, manager de pro-
iect; Prof. Zamfir Claudia – Au-
rora-director; Prof. Grosu Ga-
briel-Mihai; Prof. Ana Mihaela;
Prof. Milu Adriana.

Pentru etapa de selecþie
s-au înscris 25 de ºcoli din 6
judeþe, 50 de cadre didactice
ºi aproximativ 250 de elevi, iar
la concursul final din 27 mai
au participat 22 ºcoli, 130 de
elevi ºi 43 de cadre didactice.

La buna desfãºurare a

concursului ne-au ajutat par-
tenerii noºtri: Inspectoratul
ªcolar Judean; Primãria Pu-
cioasa ºi Consiliul Local; Cen-
trul Cultural Pucioasa; Liceul
Tehnologic Pucioasa.

Mulþumim ºi pe aceastã
cale Primãriei ºi Consiliului
Local, pentru sprijinul finan-
ciar acordat, în vederea pre-
mierii elevilor.

Concursul final s-a
desfãºurat simultan în douã
locaþii: ªcoala Gimnazialã
“Mihai Viteazul”– Power Point,
creaþie plasticã ºi creaþie lite-
rarã ºi Centrul Cultural- pro-
bele de dans modern, teatru,
recitãri, soliºti vocali

Membrii juriului au apreciat
cu obiectivitate prestaþia con-
curenþilor: prof. Ioniþã Sorina,
prof. Arjan Laurenþia, prof.
Bucur Violeta, prof. Savu
Ioana, prof. Trîncã Antigona,
prof. Mircea Florina, prof. ªer-

ban Daniela, prof. Popescu
Lucica.

S-au acordat premiile I, II,
III, M la fiecare secþiune, pre-
mii în bani ºi diplome de par-
ticipare pentru toþi elevii ºi
cadrele  didactice.

Festivitatea de premiere a
fost un moment deosebit, de
care îºi vor aduce aminte cu
plãcere toþi participanþii. Am
avut onoarea ca premiile sã
fie înmânate de dl. Primar
Constantin Emilian ANA, de
dl. Viceprimar Eugen Dãnuþ
SPRINCEANÃ ºi de dl.
Inspector ªcolar General
Sorin ION.

Din jurnalul proiectului:
“Un asemenea concurs

implicã multã muncã de
echipã, mult timp ºi creativi-
tate. Felicitãri organizatorilor!
De asemenea þin sã menþio-
nez corectitudinea, punctuali-
tatea ºi respectul pe care îl
acordã invitaþilor. Bravo! Vom
veni la Pucioasa cât va exista
Joc de creion.” (prof. Lucica
Popescu – Liceul Tehnologic
”Udrea Bãleanu” Bãleni )

“Vã mulþumim pentru cãl-
duroasa gãzduire, þinem pum-
nii tuturor participanþilor ºi
vom lua în calcul revenirea
noastrã pe plaiuri dâm-
boviþene.” ( prof. Mirabela Iuga
–Liceul Teoretic ”N. Iorga”
Nehoiu, Buzãu)

MMaannaaggeerr  ddee  pprrooiieecctt,,
DDiirreeccttoorr  aaddjjuunncctt,,

pprrooff..  PPiinnccoovviiccii  AAlliinnaa--IIvvoonnaa

Festivalul TTârgului 
ºi aal CCântecului PPopular RRomânesc!

■ ªCOALA “MIHAI VITEAZUL” Pucioasa-Dâmboviþa

Concursul NNaþional ““JOC DDE CCREION”
la eediþia aa IIX-aa
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CCuumm  vv--aaþþii  ddeessccooppeerriitt  vvooccaaþþiiaa  aaccttoorriieeii??  AA
ffoosstt  vvoorrbbaa  ddee  uunn  ppaarrccuurrss  ttrreeppttaatt??

Sunt un copil de þãran nãscut într-un sat
de lângã Piatra Neamþ, satul Doina...
Mergeam la bâlciul de la marginea satului
ºi mã atrãgea spectacolul. Þin minte ºocul
pe care l-am avut atunci când am vãzut
primul film adus de caravana cine-
matograficã, un basm rusesc, care m-a
impresionat tare mult. Aºa mic cum eram,
un puºti, mi-am dorit atunci sã fiu precum
actorii din film. Dar cum sã te pregãteºti,
cum sã ai un parcurs aºa cum pot avea
copiii din ziua astãzi... Participam la ser-
bãrile ºcolare puse în scenã de doamne ºi
domnul învãþãtor, iar în clasa a IV-a am
jucat pe Nicã-a lu’ ªtefan al Petrei. Dar asta
nu însemna cã ºtiam ce vreau, nu îmi ima-
ginam cã aº avea posibilitatea sã mã
pregãtesc cumva ºi, în timp, aproape cã
uitasem de dorinþa pe care mi-o pusesem
atunci când am vãzut primul film, la vârsta
de cinci ani: aceea de a deveni actor! Avea
sã îmi revinã acest gând, acest vis atunci
când am devenit elev de liceu, la Piatra
Neamþ ºi când am vãzut primul spectacol la
Teatrul Tineretului: ”Valentin ºi Valentina”, o
piesã ruseascã în care jucau Teodor
Danetti, Ioana Pavelescu, Valentin Uritescu
ºi Gelu Birãu. Acolo jucau toþi viitorii mari
actori, repartizaþi la Piatra Neamþ dupã
absolvirea facultãþii. Am început sã vãd
toate spectacolele de teatru, mã atrãgea
aceastã lume tot mai mult, am început sã
imit actorii, sã învãþ replici ºi roluri. M-am
înscris la ªcoala Popularã de Artã ºi am
început sã mã pregãtesc, sã exersez.
Alegeam rolurile de comedie, în detrimentul
celor de dramã, chiar dacã mai târziu la
facultate, profesorii au încercat sã mã con-
vigã de faptul cã tocmai acestea mi se
potrivesc.

AA  ffoosstt  vvrreeuunn  ffiillmm  ssaauu  aaccttoorr  ccaarree  vv--aa  ppllãã--
ccuutt  îînn  mmoodd  ddeeoosseebbiitt  îînnaaiinnttee  ssãã  vvãã  hhoottããrrââþþii
ppeennttrruu  pprrooffeessiiaa  ddee  aaccttoorr??

Au fost foarte multe filme care mi-au
plãcut, pentru cã mergeam tot timpul la ci-
nema. Multe m-au impresionat, m-au mar-
cat… La fel ºi unii mari actori. Aº da ca
exemplu doar pe Amza Pellea în rolurile lui
dramatice – ”Moartea lui Ipu”, ”Osânda” ºi
cele istorice – ”Dacii”, ”Mihai Viteazul”, dar
ºi în memorabilul ”Nea Mãrin miliardar”.
ªtiam pe de rost toate monoloagele, repli-
cile lui din acest film pe care nu doar cã le
reproduceam ca text, dar le imitam perfect
cu intonaþie, mimicã ºi gest. ?in minte cât
de mult se amuza ascultându-mã regretatul
actor Dinu Manolache…

CCee  rrooll  ccrreeddeeþþii  ccãã  aarree  lleeccttuurraa//lliitteerraattuurraa  îînn
vviiaaþþaa  ttiinneerriilloorr??

Trebuie sã aibã un rol foarte important.
De prin clasa a ºasea eu am început sã
citesc tot timpul, mi-am fãcut chiar ºi o bi-
bliotecã, ceea ce la þarã, pentru un copil ca
mine însemna enorm. În ziua de azi copiii
nu mai citesc, gãsesc comentarii, frag-
mente din lecturile lor mai mult sau mai
puþin obligatorii. Cine ºtie însã cine le-a
postat, cine le-a introdus, poate cã infor-
maþiile nu sunt corecte, aºa cã ºi din acest
motiv o carte trebuie cititã? Din pãcate,
tinerii din ziua de azi, ”citesc” foarte puþin
sau deloc.

DDee  ccee  ccrreeddeeþþii  ccãã  ttiinneerriiii  ddiinn  zziiuuaa  ddee  aazzii  nnuu
mmaaii  aauu  aacceeeeaaººii  aapplleeccaarree  sspprree  ccaarrttee,,  ccuumm
aavveeaauu  ggeenneerraaþþiiiillee  ttrreeccuuttee??

Cred cã nu mai au rãbdare, îºi umplu
timpul cu tot ceea ce înseamnã internetul
care le oferã ºi informaþiile de care au
nevoie. De aceea sunt rezultatele la exa-
menele de capacitate ºi bacalureat sunt tot
mai slabe, iar ”perlele” tot mai multe. Aceia
care nu citesc nu au cum sã aibã profun-
zime, cum sã gândeascã ºi cum sã ana-
lizeze un text literar, un personaj. Ce sã mai
vorbim despre o poezie?!... Sã ne aducem
aminte cum înainte de 1989, atunci când
apãrea o carte în librãrii – loc unde vedeai

cozi, ca ºi la Alimentara, aceasta se vindea
pe sub mânã ºi era cititã de cel mii de per-
soane. Astãzi, vânzarea de carte scade
într-un ritm îngrijorãtor, la fel ºi cei care
citesc.

PPee  ppaarrccuurrssuull  ffoorrmmããrriiii  dduummnneeaavvooaassttrrãã  ccaa
aaccttoorr,,  ccee  pprrooffeessoorrii  vv--aauu  îînnddrruummaatt  ppeennttrruu
vviiiittooaarreeaa  ccaarriieerrãã??

La Piatra Neamþ m-a descoperit actorul
Dinu Manolache, cel care mi-a îndrumat
primii paºi, m-a ajutat, m-a înscris la
ªcoala Popularã de Artã unde l-am cunos-
cut pe Alexandru Lazãr, un cunoscut ani-
mator de teatru ºi care m-a pregãtit pentru
examenul de la IATC. In timpul liceului am
jucat la Piatra Neamþ în spectacolul de
debut al lui Silviu Purcãrete - ”Romeo ºi
Julieta”. El a creat special un rol pentru
mine – sã fiu ajutorul valetului Peter. A fost
extraordinar...

AAvveeaamm  ccoolleeggii  ffooaarrttee  ttaalleennttaaþþii,,  ccaarree
ppuutteeaauu  rriivvaalliizzaa  ccuu  cceeii  ddee  llaa  BBuuccuurreeººttii  uunnddee
aavveeaamm  ssãã  rreeuuººeesscc  ssãã  ddeevviinndd  ssttuuddeenntt  llaa
IIAATTCC  llaa  ccllaassaa  lluuii  DDeemm  RRããdduulleessccuu,,  aassiiss--
tteemmttãã  ffiiiinndd  AAddrriiaannaa  PPiitteeººtteeaannuu..

Am jucat ºi la clasa doamnei Sanda
Manu, în anul II. La facultate am avut de-a
face cu mari profesori, cu mari actori, de o
greutate copleºitoare. Mã atrãgea însã mai
mult filmul, decât teatrul. Am avut ocazia ºi
ºansa sã joc, chiar student fiind,  alãturi de
mari nume ale teatrului ºi filmului româ-
nesc.

CCuumm  ee  vviiaaþþaa  ddee  aaccttoorr  îînnaaiinnttee  ddee  aa  iinnttrraa
îînn  sscceennãã??  SSãã  zziicceemm  îînnaaiinnttee  ccuu  ccââtteevvaa
mmiinnuuttee??

Sigur cã mã gândesc la rol, la specta-
colul pe care urmeazã sã îl joc cu cel puþin
o zi înainte, te nãpãdesc gânduri, tracul e
prezent, iar emoþiile sunt permanente, mai
ales înainte de a intra în scenã. Oricâtã
experienþã ai avea, nu poþi sã nu ai emoþii.
Altfel ar însemna sã fii un lemn care face
parte din decor!

SS--aa  îînnttââmmppllaatt  ssãã  aavveeþþii  eemmooþþiiii  îînn  ttiimmppuull
ddeessffããººuurrããrriiii  ssppeeccttaaccoolluulluuii  ssaauu  eemmooþþiiiillee  ssuunntt
ddee  llaa  îînncceeppuutt  ppâânnãã  llaa  ffiinnaall??

Emoþiile sunt de la început ºi pânã la
finalul spectacolului, dar sunt emoþii pozi-
tive, care genereaza acel flux care îþi dã

putere, inspiraþie, fler, personalitate, stil de
interpretare… De fapt acel flux care se
creazã între actor ºi publicul spectator.
Pãcat cã actul teatral este peren. Nu este
precum filmul care rãmâne, pe care îl poþi
revedea. Spectacolul de teatru se joacã
într-o searã pentru câteva sute de specta-
tori care se bucurã pentru scurt timp de
actul de creaþie al fiecãrui actor.

NNuu  aamm  vvoorrbbiitt  ddeesspprree  pprrooiieecctteellee  dduumm--
nneeaavvooaassttrrãã  ddee  vviiiittoorr..  CCee  nnee  ppuutteeþþii  ssppuunnee??

La Teatrul de Revistã ”Constantin
Tãnase” unde joc în fiecare week-end în
spectacolele din Stagiune, pregãtesc ºi
câteva noi spectacole, în premierã. Am
turnee cu recitaluri actoriceºti alãturi de
partenera mea de scenã Valentina Fãtu ºi
arãtãm astfel lumii cã poþi sã faci spectacol
de succes în formulã restrânsã, dacã nu
faci rabat de la calitate, dacã îþi respecþi
publicul de oriunde ar fi. Aºa cum nu poþi
trece peste faptul cã de ani de zile cuplul
Vasile Muraru – Valentina Fãtu ºi emisiunile
”Chef de râs” programate mai ales cu
ocazia Sãrbãtorilor de Paºte, de Crãciun ºi
de Revelion, fac rating ºi audienþe de vârf ºi
se aflã de fiecare datã pe primul loc,
deteºat, în preferinþele telespectatorilor, la
toate categoriile. Asta înseamnã cã suntem
apreciaþi, cã suntem iubiþi ºi mai ales doriþi.
Le mulþumim tuturor!

SSppuunneeþþii--mmii,,  vvii  ss--aa  îînnttââmmppllaatt  vvrreeooddaattãã  ssãã
jjuuccaaþþii  uunn  rrooll  ººii  ssãã  aavveeþþii  tteennddiinnþþaa  ssãã  mmaaii
sscchhiimmbbaaþþii  cceevvaa??

Sigur cã am improvizat de multe ori,
chiar dacã rolul e deja creionat. Nu joc
mecanic, fac îmbunãtãþiri, mã adaptez,
improvizez, mã adaptez vremurilor,
noutãþilor, mai ales cã joc în spectacole de
divertisment care permit aºa ceva. Totul
este gândit, rar apare ceva inopinant!

CCuumm  vvãã  pprreeggããttiiþþii  rroolluurriillee??  CCuumm  ppããttrruunn--
ddeeþþii  îînn  ppssiihhoollooggiiaa  ppeerrssoonnaajjuulluuii……

Pregãtesc rolurile temeinic, mai lucrez
pe textele pe care le primesc de la autori,
pentru cã majoritatea sunt tentaþi sã scrie
pentru ”citit”, nu pentru ”scenã”, unde este
altceva. De aceea trebuie sã adaptezi pe
ici, pe colo. ªi în cazul unui rol dintr-o piesa
a unui autor clasic, cum este cel din ”Sosec

desearã” de Tudor Muºatescu, spectacol de
la Teatrul Tãnase, trebuie sã te adaptezi
vremurilor prin felul în care creionezi per-
sonajul. Aºa cum l-a gândit autorul, aºa
cum îl vede regizorul ºi mai ales aºa cum îl
simþi tu. Este ca un atelier de creaþie din
care trebuie sa iasã un produs finit care sã
fie gustat ºi apreciat de publicul zilelor
noastre 

CCaarree  ssuunntt  lluuccrruurriillee  ppee  ccaarree  aaccttoorriiaa  vv--aa
aajjuuttaatt  ssãã  llee  îînnvvããþþaaþþii  ddeesspprree  dduummnneeaavvoossttrrãã,,
llaa  uunn  nniivveell  ppeerrssoonnaall??

Fiind un tip emotiv din fire, actoria,
scena, filmul m-au ajutat sã mi le depãºesc
în viaþa de zi cu zi. Actoria îþi dã o dezin-
volturã, o stare de încredere în tine, dar în
acelaºi timp nu trebuie sã uiþi cã, odatã
coborât de pe scenã ºi ieºit din teatru, eºti
OM. Un om ca toþi oamenii, cu bucurii, cu
griji, cu probleme, necazuri, gânduri, vise...

CCaarree  ccrreeddeeþþii  ccãã  ssuunntt  ppuunncctteellee  dduummnneeaa--
vvooaassttrrãã  vvuullnneerraabbiillee,,  ccâânndd  vviinnee  vvoorrbbaa
ddeesspprree  aaccttoorriiee??

Lipsa de încredere în primul rând, în
tine, în cei din jur, în ceea ce faci pe scenã,
ºtiind cã trebuie sã aduci publicul acolo
unde îºi doreºti.

CCee  ffeell  ddee  pprrooiieeccttee  ccoonnssiiddeerraaþþii  ccãã  lliippsseesscc
ddee  ppee  sscceennaa  rroommâânneeaassccãã??

Lipseºte dramaturgia naþionalã, lipsesc
rolurile adevãrate, clasice, de care multe
teatre ne lipsesc în detrimentul specta-
colelor care merg la publicul snob creat
artificial dupã Revoluþie. La fel se întâmplã
ºi în cazul filmelor care sunt create special
pentru festivaluri, care au succes poate pe
moment, dar despre care nu se poate vorbi
cã au succes la marele public, aºa cum au
ºi acum filmele româneºti realizate cu
treizeci, patruzeci de ani în urmã. Lipsesc
filmele artistice, lipseºte ”filmul-film”. ªi
vorbesc ºi ca actor de film care joacã, este
distribuit în noi producþii, majoritatea premi-
ate la festivaluri internaþionale!

CCuumm  vveeddeeþþii  ttiinneerriiii  aaccttoorrii,,  ccoommppaarraattiivv  ccuu
ggeenneerraaþþiiiillee  dduummnneeaavvooaassttrrãã??  CCee  ssffaatt//ssffaattuurrii
llee--aaþþii  ddaa??

Cred ca generaþia veche de actori era
mai implicatã în tot ceea ce fãcea decât cei
de acum, erau mai respectuoºi, mai dornici
sã înveþe de la cei mari. Înainte de
Revoluþie învãþam chiar uitându-ne la
Telecinemateca, la Teatrul de Televiziune,
în fiecare marþi cu titluri memorabile ºi dis-
tribuþii remarcabile. Doamne, ce pierdere!
Sfaturi nu pot sã le dau tinerilor actori. Îi
apreciez, îmi place ce fac ºi important este
sã nu renunþe la meseria pe care ºi-au
ales-o ºi pe care trebuie sã o facã în orice
condiþii, cu pasiune ºi dedicare, necon-
diþionat.

DDaaccaa  aarr  ffii  ssãã  oo  lluuaaþþii  ddee  llaa  ccaappããtt,,  ddiinn
ppuunnccttuull  ddee  vveeddeerree  aall  ccaarriieerreeii,,  aaþþii  uurrmmaa
aacceeeeaaººii  ccaallee,,    cceeaa  aa  aaccttoorriieeii??

Sigur ca da! Categoric!
CCuumm  vvii  ssee  ppaarree  ssppeeccttaattoorruull  ddee  aazzii,,  ccoomm--

ppaarraattiivv  ccuu  cceell  ddee  ““iieerrii””??
Astazi sunt alte posibilitãþi tehnice

poate, dar spectacolul e spectacol oricând
ºi oriunde. Aºa ºi cu spectatorii. Generaþiile
se schimbã, la fel vremurile, dar actorul tre-
buie sã fie cel care sã transmitã specta-
torului, sã îi ofere calitate, sã joace pentru
el.

VVãã  ddoorreesscc  nnooii  ccoollaabboorrããrrii!!  VVaa  mmuullþþuummeesscc
mmuulltt    ppeennttrruu  ttiimmppuull  aaccoorrddaatt  ººii  ppeennttrruu
ddeesscchhiiddeerreeaa  dduummnneeaavvoossttrrãã  ddee  aa  nnee  ooffeerrii
cceevvaa  ddiinn  ccuulliisseellee  tteeaattrruulluuii..  DDee  aasseemmeenneeaa,,
vvãã    ddoorreesscc  nnuummaaii  rreeaalliizzaarrii!!  ÎÎnn  îînncchheeiieerree  aaºº
ddoorrii  ssãã  ttrraannssmmiitteeþþii  cceevvaa  ppuubblliiccuulluuii  ddiinn
PPuucciiooaassaa..

Am jucat alãturi de Valentina Fãtu pen-
tru publicul din Pucioasa acum un an, cu
mare succes, dar am fost în acest frumos
oraº ºi înainte de 1989 la întâlniri cu pu-
blicul cinefil la Casa de Culturã. Sper sã
revenim cât de curând pentru cã suntem
convinºi de faptul cã abia ne aºteptaþi!

RReeaalliizzaatt  ddee  LLuummiinniiþþaa  GGooggiiooiiuu

FFIILLEE DDEE VVIIAAÞÞÃÃ:: IINNTTEERRVVIIUU 
CCUU AACCTTOORRUULL VVAASSIILLEE MMUURRAARRUU
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Absolvent al Universitãþii din Târgu
Mureº, a petrecut o viaþã de om la Târgoviºte
ºi ºi-a desfãºurat activitatea la Baia Mare,
dar ºi la Sfântu Gheorghe, precum ºi peste
hotare. Un Om cu o deosebitã viziune, cu
determinare, pasiune pentru frumos, cu spirit
întreprinzãtor ºi extraordinar de multã putere.
Un artist cu suflet mare, un talentat regizor,
un prieten bun, un coleg apreciat ºi un ºef
respectat. Este vorba despre Dan Þopa,
directorul interimar al Centrului Cultural
European Pucioasa. Vã propun, în materialul
urmãtor, sã-l descoperim ºi sã aflãm mai
multe despre acesta.

RReeppoorrtteerr::  RReeggiizzoorruull  DDaann  ÞÞooppaa  --  îînnttrree
aarrttiisstt  ººii  mmaannaaggeerr..  CCuumm  ssee  îîmmppaaccãã  cceellee  ddoouuãã
ccaalliittããþþii??

DDaann  ÞÞooppaa:: În primul rând aº putea spune
cã ele trebuie sã se împace pentru cã insti-
tuþiile de culturã, de spectacol trebuie man-
ageriate de artiºti. Cred cã trebuie sã se
împace foarte bine. Liviu Ciulei spunea cã, în
general, spaþiile teatrale ar trebui sã fie con-
struite de regizori. Aºa ºi aici, în ideea în care
manageriatul unei instituþii de culturã trebuie
sã o facã un artist, el ºtie foarte clar ce vrea,
el poate sã conceapã un program, un
proiect, poate face un plan pe mai mulþi ani.
Pentru mine ele se împacã bine, pentru cã
pot fi armonizate. În cazul în care eram 
într-un teatru era puþin mai dificil. Aº fi lucrat
la scenã ºi e mai greu, dar aici încercãm sã
proiectãm un concept cultural pe o perioadã
de cel puþin 10 ani.

RR::  CCuu  ssiigguurraannþþãã  ffaaiimmaa  ddoobbâânnddiittãã  pprriinn
eexxppeerriieennþþaa  dduummnneeaavvooaassttrrãã  pprrooffeessiioonnaallãã  vvãã
pprreecceeddee,,  ddaarr,,  ppeennttrruu  cceeii  ccaarree  nnuu  vvãã  ccuunnoosscc,,
cciinnee  eessttee  DDaann  ÞÞooppaa,,  ccaa  oomm,,  ccaa  eexxppeerriieennþþãã  ddee
vviiaaþþãã,,  ddaarr  ººii  pprrooffeessiioonnaallãã??

DD..ÞÞ..:: Sunt cãsãtorit, tatã a doi copii ºi un
om responsabil. ªtiu sã ascult, ºtiu sã
privesc, sã dau sfaturi, sã ajut ºi sunt un bun
coleg ºi chiar de ce nu, un bun prieten.
Profesional, sunt absolvent al Universitãþii de
Teatru din Târgu Mureº, secþia - Actorie ºi
Regie. Am un masterat în management, pre-
cum ºi alte specializãri. Am cochetat cu un
doctorat în Istoria teatrului. Am un CV pe
care, în ani de zile, cu grijã, mi l-am ridicat.
Am muncit pentru fiecare pas.

RR::  CCaarree  ssuunntt  pprrooiieecctteellee  ccaarree  vv--aauu  rrããmmaass
cceell  mmaaii  aapprrooaappee  ddee  ssuufflleett  ppâânnãã  llaa  aacceesstt
mmoommeenntt??

DD..ÞÞ..::  Pot sã vã spun cã sunt peste 40 de
ani de teatru, de lume a spectacolului. Au fost
multe momente frumoase, dar unul foarte
special pentru mine, ºi cred cã nu numai
pentru mine ci ºi pentru istoria culturalã a
oraºului Târgoviºte, este spectacolul ”A treia
þeapã”, de Marin Sorescu, spectacol realizat
cu echipa Teatrului Naþional din Bucureºti, cu
ocazia celor 600 de ani de atestare docu-
mentarã Târgoviºtea - capitalã a Þãrii
Româneºti, unde a fost o mare desfãºurare
de forþe umane ºi financiare. Cred cã a fost
un moment important pentru Târgoviºte era
încadrat în realizãrile mari ale momentului,
pe lângã ”Trilogia” lui Andrei ªerban sau
”Danaidele” lui Purcãrete. Mai sunt ºi alte
momente. Îmi aduc aminte cu plãcere de un
spectacol din Franþa - ”Buzunarul cu pâine”,
jucat la Festivalul din Avignon, o experienþã
specialã mi-au adus-o proiectele sociale
”Artschoo”/Artecole”, proiect UNITER, pro-
puse de Ion Caramitru la Helsinki (reso-
cializarea copiilor orfani ºi abandonaþi prin

teatru). O altã experienþã a fost în Italia, în
2004, unde am montat ”Pinocchio” la el
acasã, la Napoli.

RR::  AAccuumm  ssuunntteeþþii  mmaannaaggeerr  aall  CCeennttrruulluuii
CCuullttuurraall  EEuurrooppeeaann  PPuucciiooaassaa..  DDee  ccee
PPuucciiooaassaa  ººii  ddee  ccee  aaccuumm??

DD..ÞÞ..:: E o poveste mai lungã. Eu cred cã
Pucioasa nu este un oraº pe care sã-l negli-
jezi pe motiv cã e mic sau izolat. El nu e izo-
lat, este un oraº important. L-am asemuit cu
multe oraºe din Elveþia, Austria, Germania.
Am vãzut construcþia lui, tipul lui de oraº aris-
tocrat ºi mi-am spus cã e pãcat sã nu se
ridice la nivelul celor pe care eu le-am vãzut.
Foarte mult timp am fãcut naveta spre Sfântu
Gheorghe, unde am fost directorul Teatrului
Românesc ºi treceam prin Sinaia numai de
dragul de a vedea ce au mai fãcut, cum au
mai lãrgit trotuarele sau ce îmbunãtãþiri au
adus. Acelaºi lucru mã gândesc cã se poate
întâmpla ºi aici. Ultima mea experienþã ma-
nagerialã a fost în Kosovo - Priºtina. ªi iatã
cã, acum sunt la Pucioasa. Întâlnirea cu
domnul primar m-a convins. Mi-au plãcut
foarte mult echipa ºi deschiderea. E puþin
mai dificil venind din oraºe mari într-un oraº
mic, dar acest lucru poate sã-þi rezerve ºi
satisfacþii MARI. Revin ºi vã spun cã este o
echipã care îmi place. Perioada de câteva
luni aproape de primarul oraºului, cel care
mi-a oferit un scaun în biroul domniei sale,
ne-a legat foarte mult, iar pe mine m-a intro-
dus direct în problemele oraºului.

RR::  DDee  ccee  ss--aa  lluuaatt  ddeecciizziiaa  rreeîînnffiiiinnþþããrriiii
CCeennttrruulluuii  CCuullttuurraall??  

DD..ÞÞ..::  Era o modã cu ani în urmã, ”ca sã
scapi de cineva desfiinþezi instituþia”. Cred cã
asta s-a întâmplat ºi aici. Centrul nu a mai
existat ca instituþie de sine stãtãtoare, ci era
în subordinea Bibliotecii Orãºeneºti. Nu era
un lucru rãu, dar nu era ce trebuia, mai ales
pentru un oraº în plinã dezvoltare. Centrul
Cultural are viaþa lui, are drumul lui. În ultimii

8-9 ani el nu a existat ºi se simte foarte mult.
Cei care acum 10 ani aveau 10 ani, acum au
20 de ani ºi n-au fost implicaþi prea mult în
viaþa culturalã a oraºului ºi se vede la un
moment dat. Putem spune cã una dintre
condiþiile în care eu am acceptat sã vin a fost
ca Centrul sã funcþioneze ca instituþie de sine
stãtãtoare, sã aibã un program normal, o
strategie culturalã, sã fie înconjurat de artiºti.

RR::  MMaaii  eexxaacctt,,  ppee  îînnþþeelleessuull  ttuuttuurroorr,,  ccee  ss--aa
sscchhiimmbbaatt  pprriinn  aacceeaassttãã  rreeîînnffiiiinnþþaarree??

DD..ÞÞ..:: În primul rând este un acces direct
la culturã, existã un buget, o strategie ºi spe-
cialiºti. Existã o structurã care se coor-
doneazã singurã, în subordinea Consiliului
Local ºi implicit a Primãriei. O sã vedeþi
evoluþiile viitoare.

RR::  DDeejjaa  ss--aa  ssiimmþþiitt  llaa  nniivveelluull  oorraaººuulluuii
pprreezzeennþþaa  dduummnneeaavvooaassttrrãã  ssii  aauu  aavvuutt  lloocc
ddeessttuull  ddee  mmuullttee  aaccttiivviittããþþii  ººii  eevveenniimmeennttee  ccuull--
ttuurraallee..  CCuumm  ccoonnssiiddeerraaþþii  ccãã  aauu  ffoosstt  pprriimmiittee??

DD..ÞÞ..:: Au fost primite aºa cum mã aºtep-
tam. La început cu timiditate, dar vor fi din ce
în ce mai bine primite. Este normal sã
înþelegem cã un spaþiu cum este Centrul
Cultural European Pucioasa este un sanctu-
ar, un loc în care te duci sã te simþi bine, sã
vezi un spectacol, în pauzã sã poþi schimba
opinii, este un spaþiu de socializare. Copiii
pot veni sã se întâlneascã cu profesioniºti din
anumite domenii: balet, canto, teatru, dans,
desen, limbi strãine, etc. Ne propunem foarte
multe proiecte, sã întâlnim culturi europene,
tradiþii, la Pucioasa copiii sã poatã spune cã
sunt mândri cã locuiesc aici. Toate acestea
se vor întâmpla cât de curând. Vom învãþa
unii de la alþii.

RR::  AAssttaa  ppee  tteerrmmeenn  mmaaii  lluunngg..  DDaarr  ppee  tteerr--
mmeenn  ssccuurrtt  ccee  ppllaannuurrii  aavveeþþii,,  ccee  pprrooiieeccttee
uurrmmeeaazzãã??

DD..ÞÞ..:: Deocamdatã, vara aceasta vom
avea o ºcoalã de varã, am spus noi ”fãrã
note ºi fãrã catalog”. Aici ne vom întâlni cu
profesioniºti din lumea baletului, din lumea
muzicii, canto, teatru, pian, chiar cu artiºti din
zonã care nu au fost puºi în valoare. Am înfii-
nþat douã galerii de artã, cea din holul
Primãriei - Galeria PRIM, am dezvoltat
Galeria din holul Centrului Cultural. Tinerii se
pot întâlni lunar cu douã expoziþii. Este
nevoie de acest Centrul Cultural? Este!
Trebuie sã ne gândim la tineri, la cei care vor
sã plece din oraº. Ei trebuie sã se simtã bine,
sã iasã, sã nu pãrãseascã zona. Voluntariatul
trebuie dezvoltat, tinerii trebuie atraºi de
Centrul Cultural.

RR::  SSiimmþþiiþþii  ccãã  aavveeþþii  ttooaattãã  ddeesscchhiiddeerreeaa  ººii  ttoott
sspprriijjiinnuull  ddee  ccaarree  eessttee  nneevvooiiee  ppeennttrruu  aa  ppuutteeaa
aadduuccee  îînn  PPuucciiooaassaa  ttooaattee  pprrooiieecctteellee  ppee  ccaarree  llee
ddoorriiþþii??  

DD..ÞÞ..::  Aceastã deschidere existã! Se
spune cã nu o sã stau prea mult, dar voi sta
atât timp cât voi simþi cã este nevoie de mine.
Am fost în multe zone din þarã ºi strãinãtate
unde a fost nevoie de mine.

RR::  UUrrmmeeaazzãã  ppeennttrruu  PPuucciiooaassaa  uunn  mmiixx  ddee
eevveenniimmeennttee  ccuullttuurraallee  ssaauu  vveeþþii  ppuunnee  aacccceennttuull
ppee  cceevvaa  aannuummee??

DD..ÞÞ..:: Va fi un mix, pentru cã oraºul are
potenþial din toate zonele, începând de la
iubitorii de folclor pânã la iubitorii muzicii
rock, de la spectacol de teatru la spectacolul
clasic. Chiar am avut astfel de întâlniri ºi 
m-am bucurat pentru cã sãlile au fost pline.
Încercãm sã refacem un cinematograf în aer
liber, în perioada de varã, în week-end copiii

care rãmân în oraº sã fie mai apropiaþi de
parc, vom avea de la streetball la tenis de
masã, la spectacole de teatru pentru copii.
Vreau sã fim ca o familie. Un oraº mic este
ca o familie. Ne mai certãm, ne mai supãrãm,
dar dacã toþi vrem sã fie bine, va fi bine.

RR::  AAvveeþþii  uunn  mmeessaajj  ccaarree  ddoorriiþþii  ssãã  aajjuunnggãã  llaa
cceettããþþeenniiii  OOrraaººuulluuii  PPuucciiooaassaa??

DD..ÞÞ..:: Mesajul este clar: uºile (Centrului
Cultural) sunt deschise pentru culturã!
Nimeni nu a venit aici sã facã altceva decât
sã-ºi ofere profesionalismul, bunele intenþii ºi
deschiderea pentru a fi un oraº european în
adevãratul sens al cuvântului!

RR::  MMuullþþuummiimm  ccãã  nnee--aaþþii  aalleess  ººii  mmuulltt  ssuucccceess
îînn  îînnddeepplliinniirreeaa  ttuuttuurroorr  oobbiieeccttiivveelloorr!!

DD..ÞÞ..:: ªi eu vã mulþumesc cã aþi acceptat
sã lucrãm împreunã ºi sigur vom realiza
multe lucruri frumoase!

AAlleexxaannddrraa  RRiizzeeaa

RReeggiizzoorruull DDaann ÞÞooppaa - îînnttrree aarrttiisstt ººii mmaannaaggeerr

La Pucioasa a fost marcatã Ziua Eroilor, o zi dedi-
catã eroilor cunoscuþi ºi necunoscuþi, cãzuþi în lupta
pentru libertate ºi dreptate, pentru apãrarea ºi 
reîntregirea neamului!

Eroii au avut parte de o atenþie deosebitã din
partea tuturor. A fost momentul în care ne-am înclinat
frunþile ºi am rostit o rugãciune pentru sufletele celor
care au pierit departe de cei dragi, pentru o cauzã
nobilã! Sã nu le uitãm jertfa ºi sã le cinstim memoria!

Încã din anul 1920, o data cu ziua sfânta a Înãlþãrii
Domnului, comemorãm ziua Eroilor Români, care cu
demnitate ºi curaj s-au sacrificat pentru binele
poporului român, pentru libertatea noastrã.

Am convingerea cã legãtura între aceste douã
evenimente importante în viaþa poporului român este
datã de credinþã dreaptã în Dumnezeu, credinþã ce 
i-a fãcut pe strãmoºii noºtri sã-ºi apere chiar cu preþul

vieþii valorile naþionale, fiinþa naþionalã, vatra creºtinã.
Datoritã sacrificiului acestor eroi suntem astãzi un
popor independent ºi trãim într-o þarã integrã ºi suve-
ranã!

Ziua de astãzi ne oferã prilejul sã privim cu respect
cãtre trecut ºi sã aducem un omagiu eroilor cunoscuþi
sau necunoscuþi ai neamului românesc.

Sunt puþine cuvinte care ar putea descrie eterna
noastrã recunoºtinþã, însã avem obligaþia sã ne
înclinãm frunþile, sã rostim o rugãciune pentru
sufletele celor ce au pierit departe de cei dragi ºi sã
ducem la capãt opera începutã de eroii noºtri
strãbuni, aceea de a pãstra integritatea statului român
ºi de a le oferi cetãþenilor români viaþa pe care o me-
ritã. Mai mult, avem obligaþia sa pãstram nealterate
principiile ce ne-au mânat strãmoºii în luptã: credinþã,
libertate, dreptate!!!

În aceastã varã, Centrul Cultural
European Pucioasa aºteaptã copiii sã par-
ticipe la ªcoala de varã ”Dimineþile
Copilãriei”! Vor fi ateliere de balet, canto,
modelaj, teatru, englezã, chitarã, picturã ºi
confecþionat pãpuºi gigant.

Atelierele sunt destinate prichindeilor cu
vârste cuprinse între 3 ºi 8/12 ani ºi sunt con-
cepute pentru a facilita accesul celor mici la
diverse activitãþi ºi mijloace de exprimare
artisticã, stimulând creativitatea ºi încrederea
în sine a copiilor, încurajându-i sã participe la
exerciþii de imaginaþie ºi sociale.

Atelierele vor fi conduse de profesori de
excepþie, cu o bogatã experienþã, care îi vor
iniþia pe participanþi în tainele disciplinelor pe
care le aleg.

Însoþiþi de Doina Georgescu ºi Monica
Agarici, copiii vor învãþa principalii paºi de
balet, poziþia de reverence, precum ºi ele-
mente de ritmicitate.

De asemenea, copiii vor putea vedea cum
aratã echipamentul specific al unui balerin,
poantele ºi costumaþiile de balet folosite ºi
vor putea urmãri secvenþe din balet con-
sacrate („Lacul Lebedelor”, „Frumoasa din
Pãdurea Adormitã”, „Spãrgãtorul de Nuci”
etc), pentru a vedea cum se aplicã pe scenã
cunoºtinþele învãþate la atelier.

Absolventa a Liceului de Artã “George
Enescu” - secþia Coregrafie ºi a Universitãþii
Naþionale de Teatru ºi Film - sectia
Coregrafie-Pedagogie, Doina Georgescu
este din 2007 profesoarã de dans contempo-
ran, dans clasic, repertoriu individual ºi
ansamblu la Liceul de coregrafie “Floria
Capsali” din Bucureºti.

La atelierul de canto, copiii o vor avea
profesoarã pe Claudia Deleanu - mezzoso-
pranã/regizor. A absolvit cursurile de canto
din cadrul Facultãþii de Interpretare Muzicalã,
la Universitatea Naþionalã de Muzicã din
Bucureºti, în anul 2004, având îndrumãtori
numeroºi profesori-artiºti de prestigiu ai
scenei lirice: Emilia Crutescu, Maria
Slãtinaru-Nistor, Silvia Totan, Hero Lupescu,
Pompeiu Hãrãºteanu.

Din anul 1997 ºi pânã în prezent, Claudia
Deleanu este artist liric al Operei Naþionale
Bucureºti – Teatrul de Operetã ºi Musical „Ion
Dacian”. Cu începere din anul 2014 este
membru fondator ºi Preºedinte al Asociaþiei
Royal Art Muzzyk.

Atelierele se vor desfãºura în incinta
Centrului Cultural sau pe scena din parc.

PPeennttrruu  îînnssccrriieerrii  ººii  iinnffoorrmmaaþþiiii::  00773344445500889955..

Ziua EEroilor aa ffost mmarcatã lla PPucioasa!


