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Dupã o perioadã destul de lungã,
fotbalul revine în oraºul nostru!

Atenþie!

Aveþi la
dispoziþie
un numãr
de TelVerde!

”Nicio secundã nu am abandonat dorinþa
iubitorilor de fotbal de a avea o echipã a oraºului!
Mi-am dorit mult asta, însã nu în orice condiþii,
pentru cã detest sã investesc în mediocritate!
Astãzi pot spune cã aºteptarea a luat sfârºit!”
Ing. Constantin Emilian Ana,
Primarul Oraºului Pucioasa

Adormirea Maicii
Domnului

Sãrbãtoarea Adormirii Maicii Domnului are multiple semnificaþii teologice ºi spirituale pentru credincioºi. De altfel, însãºi icoana Adormirii Maicii
Domnului aratã aceastã tainã a primirii mamei în
braþele lui Hristos, Fiul ei. În iconografie, lângã sicriul
binecuvântat cu trupul Fecioarei se aflã Hristos în
picioare, purtând sufletul Macii sale, ca pe un
bebeluº. Acesta este gestul suprem de reciprocitate
a iubirii. Cea care L-a þinut în braþe pe Dumnezeu,
acum odihneºte în braþele Fiului ºi Stãpânului ei.
Moartea Maicii Domnului înseamnã intrarea ei în
iubirea infinitã a Fiului ei, iar inima ei de mamã se
uneºte cu inima Fiului, simþind dumnezeieºte
durerile lumii ºi alinându-le cu milostivirea ei. Dupã
adormire, nimeni ºi nimic nu o mai pot opri pe Maica
Domnului sã ajute pe toþi credincioºii. Nici timpul,
nici spaþiul, nici limitãrile umane, nu mai pot opri pe
Maica Domnului sã fie pretutindeni în har, mângâind
pe cei îndureraþi ºi inspirând Biserica Fiului ei.
Axionul sãrbãtorii Adormirii Maicii Domnului
vorbeºte despre aceastã tainã a prezenþei Fecioarei
în inima lumii ºi în viaþa Bisericii. Cuvintele „Se biruiesc hotarele firii întru tine Preacuratã Fecioarã, cã
naºterea fecioreºte ºi moartea arvuneºte viaþã”
semnificã acest schimb dumnezeiesc între cele
pãmânteºti ºi cele cereºti, prin iubirea Mântuitorului.
Astfel, naºterea Fiului lui Dumnezeu din ea
fecioreºte firea umanã ºi sfinþeºte întreaga creaþie,
iar moartea ca despãrþire vremelnicã a sufletului de
trup arvuneºte viaþã, fiind pragul ontologic dintre
vremelnicie ºi veºnicie, dintre timp ºi eternitate, dintre libertate ºi har. Adormirea Maicii Domnului este
aºadar o sãrbãtoare în care antinomia teologicã a
infinitului devenit finit pentru iubirea Sa veºnicã pentru noi se împleteºte cu prezenþa permanentã a
rugãciunii Maicii Domnului în viaþa lumii, pânã la
sfârºitul veacurilor.

Schimbarea la Faþã a Domnului.
Tradiþii ºi superstiþii
În fiecare an, pe 6 august,
creºtinii
prãznuiesc
Schimbarea la Faþã a lui Iisus
Hristos, care are ca semnificaþie momentul în care apostolii Mântuitorului, aflaþi pe
muntele Tabor, s-au convins cã
acesta nu este doar un
prooroc al lui Dumnezeu, ci
Fiul Sãu.
Pe muntele Tabor, pe când
Iisus se ruga, apostolii,
moleºiþi de somn, tresar deodatã
la
o
priveliºte
nemaivãzutã:
chipul
Mântuitorului s-a fãcut altul,
faþa Lui strãlucea ca soarele,
iar hainele Lui se fãcuserã
albe cã zãpada. Dar, imediat,
au parte de un lucru ºi mai
neobiºnuit: în aceastã luminã,
doi bãrbaþi stau de vorba cu
Iisus despre patima ºi moartea
Sa în Ierusalim. Este vorba
despre marii prooroci ai
Vechiului Testament, Moise ºi
Ilie. Semnificaþia tainicã a
acestei sãrbãtori este vederea
lui Dumnezeu ºi transfigurarea
omului, posibilitatea lui de a se
îndumnezei încã din viaþa
aceasta. În popor, aceastã sãrbãtoare este prãznuitã pe data
de 6 august ºi este privitã ºi ca
începutul
toamnei.
Schimbarea la Faþã mai este
numitã ºi Obrejenia, denumire
ce vine din slavonã ºi înseamnã transformare, schimbare.
Denumirea în limbã greacã a
sãrbãtorii este Metamorphosis
(transfigurarea). Sfântul Antim
Ivireanul o numeºte sugestiv
Dumnezeiasca Înfrumuseþare
a lui Hristos.
Obrejenia sau Probejenia,
aºa cum este cunoscutã în folclorul tradiþional sãrbãtoarea
Schimbãrii
la
Faþã
a
Mântuitorului,
marcheazã
începutul toamnei. E momentul

din an în care frunzele încep
sã-ºi schimbe culoarea, iarba
nu mai creºte, apele se rãcesc
iar târâtoarele se retrag pentru
iernat. De-acum nu mai e voie
la scãldat în ape curgãtoare,
nici la spãlat rufe la râu. Nici
mãcar animalele nu se mai
scaldã dupã aceastã datã.
Ai grijã sã nu te cerþi cu
cineva ori sã fii certat, cãci vei
avea parte numai de scandal!
E de preferat sã nu pleci la
drum, cãci riºti sã te rãtãceºti.
E bine ca nici fetele sã nu se
pieptene azi, cãci altminteri nu
le va mai creºte pãrul. Nu
munci, cãci altfel te poþi alege
cu mutilãri grave ale trupului.
Mai bine mergi la bisericã
ºi împarte struguri de pomanã.
Se spune cã dacã te rogi cu
credinþã în aceastã zi sã scapi
de patimi, te vindeci pentru totdeauna. Se spune cã prima
icoanã din lume, scrisã de
înºiºi Sfinþii Apostoli, ar fi fost
reprezentarea Schimbãrii la
faþã.
În satele româneºti încã
mai este pãstrat viu spiritul
acestei sãrbãtori, de care sunt
legate o serie întreagã de obiceiuri, tradiþii ºi superstiþii.
Se spune cã cei care nu þin
aceastã sãrbãtoare vor fi
uscaþi ºi gãlbejiþi ca florile care
de acum încep sã se
veºtejeascã. Cine spalã haine
în aceastã zi va fi nãpãdit de
pãduchi ºi ploºniþe. Fetelor
care se spalã în aceastã zi nu
le mai creºte pãrul, aºa cum
nu mai creºte iarba. Despre
oamenii care nu-ºi vãd umbra
capului la rãsãritul soarelui, în
dimineaþa zilei, se spune cã
vor muri pânã la sfârºitul anului.
Oamenii care se roagã în
aceastã zi sã scape de o
patimã sigur vor fi vindecaþi.

Femeile însãrcinate, dacã vor
þine aceastã zi, vor avea o
naºtere uºoarã ºi copii sãnãtoºi. Biserica a rânduit ca, de
sãrbãtoarea Schimbãrii la
Faþã, sã se facã dezlegare la
peºte pentru bucuria praznicului, ce are loc în timpul postului
Sfintei Marii.
În aceastã perioadã se
sfinþesc grãdinile, boabele de
grâu
pentru
semãnat,
recoltele. Credincioºii duc la
bisericã prinoase din roadele
pe care le au pentru a fi
binecuvântate de preot ºi
împãrþite celor sãrmani.
De asemenea, viii nu trebuie sã-i uite nici pe cei trecuþi
în nefiinþã, ci sã facã pomanã
în amintirea ºi pentru sufletul
acestora.
O veche superstiþie spune
cã nu e bine sã te mai scalzi în
apele repezi de munte, cã
apele se rãcesc, iar cerbii vin
sã le spurce ºi creºte riscul
îmbolnãvirilor. Tot de acum
este bine sã nu se mai doarmã
afarã. Praznicul Schimbarea la
Faþã a Mântuitorului Iisus
Hristos este prin excelenþã sãrbãtoarea îndumnezeirii firii
omeneºti ºi a participãrii trupului trecãtor la bunãtãþile
veºnice.
Cei care au sãrbãtorit
Schimbarea
la
Faþã
a
Domnului (noaptea dintre 1819 august) pe Muntele Tabor
povestesc cã, în timpul Sfintei
Liturghii, se coboarã asupra
mãnãstirii ortodoxe, un nor
luminos, care nu are caracteristicile unui nor obiºnuit. Norul
apare o singurã data pe an,
întotdeauna în acelaºi loc, în
direcþia Nazaretului, ºi la
aceeaºi vreme, pânã noaptea
târziu.

Primãria Pucioasa
vã pune la dispoziþie
numãrul de telefon tip
TelVerde (gratuit) 0800 800 326, prin
care puteþi sesiza
probleme cu care se
confruntã oraºul sau
puteþi propune mãsuri
de îmbunãtãþire a activitãþii administrative.

„BÃILE PUCIOASA –
CASE DE POVESTE arhitectura ºi
povestea caselor
de vilegiaturã”

■ pagina 8
Festivalul concurs de
culturã ºi literaturã
„Primãvara albastrã” ediþia a XV-a
a

■ pagina 6

Protejând PÃDUREA,
protejãm VIAÞA!!!

■ pagina 3
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Hotãrâri ale Consiliului Local Pucioasa
- ºedinþã ordinarã din 28.06.2018 -

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea vânzãrii unui
teren în suprafaþã de 157 mp, situat în oraºul Pucioasa, cart.
Diaconeºti, ce aparþine domeniului
privat al Unitãþii Administrativ
Teritoriale Oraºul Pucioasa.

HOTÃRÂRE

Privind: Prelungirea declarãrii
unei locuinþe din fondul ANL drept
locuinþã de necesitate ºi prelungirea repartizãrii acestei locuinþe
doamnei Litu Atina.

HOTÃRÂRE

Privind:
Aprobare
Plan
Urbanistic de Detaliu (PUD)
Construire Locuinþã P+1E, Oraºul
Pucioasa, str. Patrana, nr. 74.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea cheltuielilor
aferente navetei cadrelor didactice
ºi personalului didactic auxiliar.

asociat unic
Pucioasa.

Consiliul

Local

HOTÃRÂRE

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea revizuirii
Strategiei privind dezvoltarea durabilã a oraºului Pucioasa, judeþul
Dâmboviþa, pentru perioada 20142020.

Privind: Modificarea H.C.L.
Pucioasa nr. 79/26.04.2018 privind
atribuirea directã a gestiunii unor
activitãþi specifice serviciului public
de salubrizare al oraºului Pucioasa
(dezinsecþie, dezinfecþie, deratizare)
cãtre
S.C.
Servicii
Comunitare de Utilitãþi Publice
Pucioasa SCUP SRL, societate cu

unitãþii administrativ teritoriale
Oraºul Pucioasa în Inventarul
domeniului public al unitãþii administrativ teritoriale Oraºul Pucioasa
a terenului în suprafaþã de 10.330
mp, situat în oraºul Pucioasa, str.
Aleea Ardealului.

HOTÃRÂRE

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea trecerii din
Inventarul domeniului privat al

Privind: Rectificarea bugetului
local pe anul 2018.

- ºedinþã de îndatã
din 03.07.2018 HOTÃRÂRE
Privind: Modificarea Inventarului
bunurilor care aparþin domeniului
public al unitãþii administrativ-teritoriale Oraºul Pucioasa, judeþul
Dâmboviþa.

BIROU STARE
CIVILÃ
IUNIE 2018
NAªTERI
DRAGOMIR ALBERTO - ªTEFAN – 6.06.2018; SCOBAI
MELISSA – FLORINA – ISABELA - 7.06.2018; ANCA DAVID
– ALEXANDER -29.01.2018 - ACT TRANSCRIS BELGIA;
WILLASSEN KARINA – CELINE - 3.02.2018 - ACT TRANSCRIS NORVEGIA
LE DORIM SÃNÃTATE !

CÃSÃTORII
MATEI MIHAI ªI TEODOR JUDITH – ELISABETA 2.06.2018; CUCUTEANU NICOLAE - MARIUS ªI MULLER
ALEXANDRA - 16.06.2018; GJINI DRITAN ªI GHEABURCU
ALEXANDRA – GEORGIANA – 17.06.2018; DUIA MARIANALEXANDRU ªI RIZEA ADRIANA – 29.06.2018
LE DORIM ,,CASÃ DE PIATRÃ” !

DECESE
CÃZÃCEANU
VASILE – 71 ANI; SPRÂNCEANÃ
CORNELIA- 68 ANI; PAVEL ION – 79 ANI; PÃDURARU
ANGELA- 93 ANI; DINESCU GHEORGHE - 76 ANI;
DAVIDESCU ALEXANDRU – 28 ANI; DINESCU CEZAR - ION
– 51 ANI; PETRE NICULAE - 83 ANI; MITAC GHEORGHE - 79
ANI; RÃDULESCU ION – CRISTIAN - 82 ANI; CIOBÃNOIU
ALEXANDRINA - 81 ANI; POPA MARIA – 92 ANI.
DUMNEZEU SÃ-I ODIHNEASCÃ !
ÎNTOCMIT,
OFIÞER STARE CIVILÃ,
MÃNICA GEORGIANA

● Personajul Coana Chiriþa din
operele lui Vasile Alecsandri a existat
în realitate ºi se numea Anastasia
Greceanu, nãscutã Balº.
● Un crater de pe Lunã poartã
numele lui Spiru Haret.
● Municipiul Zalãu apare menþionat pentru prima datã în Gesta
Hungarorum.
● Lângã localitatea Sighetu
Silvaniei, pe unde se presupune cã a
trecut armata lui Mihai Viteazul, mai
existã ºi azi un gorun denumit
„Gorunul lui Mihai Viteazul”? Legenda
spune cã s-ar fi odihnit la umbra acestui gorun secular.
● Dacii considerau cã aurul aduce
ghinion ºi, din acest motiv, purtau doar
podoabe din argint.
● Numele staþiunii Costineºti vine
de la politicianul Emil Costinescu, fost
ministru de Finanþe, care a înfiinþat-o
prin colonizarea cu germani pe moºia
sa.
● Insulina, substanþã necesarã
tratãrii diabetului, a fost descoperitã de
cãtre
medicul
român
Nicolae
Paulescu. Cu toate acestea, Premiul

HOTÃRÂRE

Nobel a fost acordat pentru
descoperirea insulinei altor cercetãtori,
din Occident.
● Singurul exemplar cunoscut din
Ceasoslovul de Bucureºti (1760),
cãruia i se mai pãstreazã foaia de titlu,
se aflã în colecþiile Muzeului Judeþean
de Istorie ºi Artã din Zalãu.
● Globe-trotterul român Dumitru
Dan a cucerit titlul mondial pentru
înconjurul pãmântului pe jos, pe o distanþã de circa 100.000 km, în aproximativ 6 ani, performanþã neegalatã
pânã azi.
● Braga este varianta româneascã
a unei bãuturi orientale care s-a
rãspândit
în
þãrile
cu
influenþã otomanã.
● Smaranda Brãescu este una dintre primele femei-paraºutist din lume ºi
deþine mai multe recorduri mondiale în
domeniu.
● România se aflã în topul primelor
10 þãri din Europa care au introdus
automobilul în circulaþia rutierã.
● La nivel mondial, România este
a ºasea þarã din lume care a organizat
concursuri automobilistice.

Privind: Aprobarea documentaþiei tehnico-economice în faza
Studiu de fezabilitate, precum ºi a
indicatorilor
tehnico-economici
pentru obiectivul de investiþii
”Reabilitarea, modernizarea ºi
extinderea Liceului Tehnologic
Pucioasa”.

● Generalului Mercy (general de
cavalerie, Claudius Florimond conte
de Mercy, guvernator al Banatului
Timiºoarei, între 1716-1734) i-a fost
prezentat un român din districtul
Caransebeºului, pe nume Iancu Cuvin,
în vârstã de 172 de ani ºi soþia
sa, Sara, de 164 de ani. Ei au fost
cãsãtoriþi vreme de 147 de ani ºi au
murit în 1728. Generalul a pus sã fie
pictaþi ºi a trimis apoi tabloul împãratului Carol al VI-lea, care l-a expus în
galeria sa de picturã de la Viena.
● În anul 1827 Petrache Poenaru,
membru al Academiei Române ºi unul
dintre organizatorii învãþãmântului
naþional inventeazã predecesorul
stiloului modern, numit “condei
portãreþ, fãrã sfârºit, alimentându–se
singur cu cernealã”.
● Claponul a fost un sãptãmânal
umoristic redactat în întregime de Ion
Luca Caragiale, fãrã semnãturã, la
începutul lunii mai 1877.
● Dumitru Vãsescu (1860-1909),
inginer ºi inventator, a construit în anul
1880 un inovativ automobil cu aburi,
care i-a purtat numele.
● Românul Emil Racoviþã este
fondatorul biospeologiei, în anul 1904.
● Un român, Grigore Briscu (18841965), este inventatorul elicopterului ºi
al motorului rotativ. El a inventat un elicopter în anul 1909, iar motorul rotativ
ºi l-a brevetat la Oficiul Român de
Invenþii sub nr. 2323/2046 din 1912.
● Henri Coandã a inventat în anul
1933 un aparat de zbor asemãnãtor cu
o farfurie zburãtoare, denumit “aerodina lenticularã”.
● Regiunea Stalin a fost o diviziune administrativ-teritorialã situatã în
centrul Republicii Populare Române,
între 1950, când au fost desfiinþate
judeþele, ºi 1960.
● Þãranul autodidact Badea
Cârþan a cãlãtorit pe jos pânã la Roma
pentru a vedea cu ochii lui Columna lui
Traian ºi alte mãrturii despre originea
latinã a poporului român.

Buletin de informare
al o raºului
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Protejând PÃDUREA,
protejãm VIAÞA!!!

Pãdurea este cel mai important factor stabilizator al mediului înconjurãtor, tot ce
lezeazã pãdurea, lezeazã mediul, deci-viaþa
umanã! Pentru supravieþuirea ei, întreaga
populaþie trebuie sã ocroteascã pãdurea.
Din nefericire, anual în România se pierd
circa 350 ha de pãdure din cauza incendiilor,
pagubele fiind cu atât mai mari dacã þinem
seama de consecinþele pe care acestea le
presupun pe termen scurt (modificarea
peisajului, dispariþia faunei sau florei, uneori
aparþinând speciilor rare) sau pe termen lung
(reconstituirea biotopului). Cicatrizarea rãnilor
pãdurilor se face prin reîmpãdurire, dar
ambianþa originalã a pãdurii este foarte dificil
de restaurat ºi dureazã ani.
Incendiul în pãdure poate fi provocat accidental prin descãrcãri electrice atmosferice,
dar de cele mai multe ori de acþiuni neglijente
ale omului.
Sursele care pot provoca incendii sunt:
flãcãrile deschise, focurile de tabãrã, focurile
utilizate pentru prepararea mâncãrii, jarul sau
scânteile, efectul termic (cãldura sau radiaþia
solarã), autoaprinderea datoratã unor temperaturi excesive.
Pentru prevenirea producerii unor evenimente care duc la distrugerea vegetaþiei, fondului forestier sau altor bunuri din zonele
împãdurite, deþinãtorii ºi administratorii de
pãduri au obligatia de a lua mãsuri de protecþie antiincendiu precum:
-instruirea persoanelor care desfãºoarã
activitãþi în zonele împãdurite privind
respectarea normelor specifice de apãrare
împotriva incendiilor;
-asigurarea cantoanelor ºi ocoalelor silvice cu mijloace de primã intervenþie ºi
menþinerea acestora în stare permanentã de
funcþionare;
-amplasarea de panouri ºi pancarde de
avertizare privind regulile de prevenire ºi stingere a incendiilor de pãdure;
-planificarea, organizarea ºi efectuarea
(de cãtre silvicultori) de patrulãri, în mod

ATENÞIE!
MONTE BIANCO
ANGAJEAZÃ:
ASISTENT VÂNZÃRI!

susþinut în perioadele de secetã/caniculã ºi
zilele nelucrãtoare, pe traseele turistice
intens frecventate; înfiinþarea unor puncte de
observaþie, supraveghere ºi alarmare în
zonele cu risc mare de producere a incendiilor;
-refacerea liniilor izolatoare (ºanþuri) pentru a se împiedica extinderea unor eventuale
incendii în fondul forestier;
-stabilirea locurilor pentru popas, fumat ºi
parcat autoturisme, pe drumurile interzise
montându-se bariere.
Persoanele care la sfârºit de sãptãmânã
merg sã se recreeze la pãdure ºi care de cele
mai multe ori fac focul pentru a pregãti
grãtare ºi gustãri, trebuie sã respecte urmãtoarele reguli de apãrare împotriva incendiilor:
-este interzis accesul autovehiculelor particulare pe drumurile forestiere, precum ºi
instalarea corturilor ºi grãtarelor în alte locuri
decât cele special amenajate în acest sens;
-nu faceþi focul decât în locuri permise,
curãþând terenul din jur de orice care se
poate aprinde;
-nu faceþi focul pe timp de vânt ºi în
perioadele caniculare ºi secetoase;
-prepararea hranei se face numai în
locurile de popas amenajate având la
îndemânã mijloace pentru stingerea focului;
-nu fumaþi lângã miriºti ºi pãduri;
-nu lãsaþi în aer liber borcanele ºi sticlele
goale pentru cã, la interacþiunea cu soarele,
acestea pot aprinde vegetaþia uscatã ºi pot
provoca incendii;
-supravegheaþi permanent copiii;
-înainte de plecare se stropeºte cenuºa cu
apã, pânã ce jarul este stins complet;
-dacã întâlniþi focuri lãsate de alþii, stingeþile;
-anunþaþi imediat orice incendiu pe care îl
observaþi la 112!
Cadru tehnic P.S.I.
Nãstase Cornel

Nivel carierã - ÎNCEPÃTOR
Adresa postului – Str. Fructelor, Nr.5, Pucioasa
CERINÞE:
- bune abilitãþi de comunicare;
- atenþie la detalii ºi bunã organizare a propriei
activitãþi;
- capacitatea de mobilizare pentru respectarea
termenelor stabilite;
- cunoºtinþe operare MS OFFICE (EXCEL,
WORD) - nivel avansat prezintã avantaj;
-cunoºtinþe limba englezã - prezintã avantaj;
- experienþa pe o poziþie similarã prezintã
avantaj;
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Dragi cetãþeni ai
Oraºului Pucioasa,
Vã mulþumim pentru faptul cã încã din
prima zi a mandatului nostru aþi fost alãturi
de noi!
La fel, vã asigur de faptul - ºi cred cã am
demonstrat acest lucru - cã echipa ce astãzi
conduce Primãria Pucioasa este o echipã
dedicatã comunitãþii.
Dupã ce am fãcut paºi importanþi în
redarea cãtre comunitate a instituþiei pe care
o conduc, în acest moment lucrãm permanent la consolidarea relaþiei dintre noi ºi
comunitate.
Încercãm permanent sã respectãm programul pe care vi l-am propus în campania
electoralã, sã identificãm toate problemele
cetãþenilor, ale comunitãþii ºi, mai mult,
cãutãm soluþii viabile pentru rezolvarea acestora.
Am preluat de la fosta administraþie un
oraº prãfuit, un oraº trist ºi fãrã speranþã, cu
probleme serioase la nivel de infrastructurã,
la nivel social, la nivel cultural...
Mai mult, ca lucrurile sã fie ºi mai complicate, bugetul localitãþii noastre este unul limitat. Practic, pentru rezolvarea problemele
identificate de noi avem nevoie de un buget
de douã-trei sute de milioane de lei, în
condiþiile în care, bugetul de dezvoltare al
oraºului nu depãºeºte 5 milioane de lei
anual.
Astfel, cred cã o administraþie competentã trebuie sã rezolve cea mai mare parte a
problemelor comunitãþii prin atragerea de
fonduri europene ºi guvernamentale. Sã valorifice fiecare oportunitate apãrutã, în interesul comunitãþii noastre!
Iar noi asta facem!
Din pãcate, însã, programele de finanþare
nu se pliazã perfect pe nevoile noastre. Cu
toate astea, pentru o bunã parte a problemelor oraºului, am reuºit sã gãsim programul de finanþare potrivit.
Pânã în acest moment am depus opt
proiecte europene, dupã cum urmeazã:
1.Centru Social pentru Persoane
Vârstnice prin reabilitare clãdire P+2, nr.18,
str. Rândunelelor Pucioasa, jud. Dâmboviþa
Cod SMIS 114030;
2.Dezvoltarea infrastructurii turistice în
staþiunea balneoclimaticã oraºul Pucioasa
SMIS 119643;
3.Creºterea eficienþei energetice a

Spitalului Orãºenesc Pucioasa;
4.Amenajare zona de agrement ºi petrecere a timpului liber prin reconversia ºi
refuncþionalizarea terenului din lunca râului
Ialomiþa,
Oraºul
Pucioasa,
Judeþul
Dâmboviþa;
5. Modernizare ºi amenajare peisagerã în
zona centralã a staþiunii balneoclimatice oraº
Pucioasa;
6.Creare gradinã publicã pentru agrement ºi recreere pe str. Avram Iancu, oraº
Pucioasa;
7.Creare
zonã
de
agrement
“MOÞÃIANCA” în staþiunea balneoclimaticã
oraº Pucioasa;
8.Eficientizare energeticã prin reabilitarea
ºi consolidarea clãdirilor rezidenþiale din
oraºul Pucioasa, strada Avram Iancu, bloc 1,
bloc 2, bloc 3, oraº Pucioasa, judeþul
Dâmboviþa, cu o valoare totalã de 103 milioane lei.
Au fost depuse urmãtoarele proiecte pe
PNDL:
1. Modernizare drumuri de interes local în
zona centralã, ªerbãneºti-Bela ºi MiculeºtiDiaconeºti din Oraºul Pucioasa, judeþul
Dâmboviþa – partea 2
2. Reabilitarea, modernizarea ºi dotarea
COLEGIULUI NAÞIONAL NICOLAE TITULESCU din Oraºul Pucioasa, judeþ
Dâmboviþa
3.Dotarea Grãdiniþei Prichindel Pucioasa,
cu structura Grãdiniþa Micul Prinþ, din locali-

tatea Pucioasa, judeþul Dâmboviþa
4.Dotare GRÃDINIÞÃ CU PROGRAM
PRELUNGIT NR. 2 din localitatea
PUCIOASA, judeþul DÂMBOVIÞA
5.Dotare ªcoala Gimnazialã Nr. 4 Elena
Donici
Cantacuzino
din
localitatea
PUCIOASA, judeþul DÂMBOVIÞA
6. Modernizare drumuri de interes local în
zona centralã, ªerbãneºti-Bela ºi MiculeºtiDiaconeºti din Oraºul Pucioasa, judeþul
Dâmboviþa – partea 1 din care 4 au primit
deja finanþare
Dotarea Grãdiniþei Prichindel Pucioasa,
cu structura Grãdiniþa Micul Prinþ, din localitatea Pucioasa, judeþul Dâmboviþa
Dotare GRÃDINIÞÃ CU PROGRAM
PRELUNGIT NR. 2 din localitatea
PUCIOASA, judeþul DÂMBOVIÞA
Dotare ªcoala Gimnazialã Nr. 4 Elena
Donici
Cantacuzino
din
localitatea
PUCIOASA, judeþul DÂMBOVIÞA
Modernizare drumuri de interes local în
zona centralã, ªerbãneºti-Bela ºi MiculeºtiDiaconeºti din Oraºul Pucioasa, judeþul
Dâmboviþa – partea 1, dar ºi pentru apã
canal prin
Programul Operational
Infrastructura Mare.
Avem în lucru alte 8 proiecte europene,
dupã cum urmeazã:
1.Îmbunãtãþirea spaþiilor publice urbane
din zona Grãdiniþei nr. 2 din oraºul Pucioasa
(Reabilitarea, modernizarea, extinderea ºi
dotarea Grãdiniþei cu program prelungit nr. 2

din oraºul Pucioasa)
2.Construirea ºi dotarea Grãdiniþei
”Prichindel” din oraºul Pucioasa ºi
îmbunãtãþirea spaþiilor publice urbane din
zonã
3.Reabilitarea, modernizarea ºi extinderea Liceului Tehnologic Pucioasa,
4.Reabilitarea, modernizarea ºi dotarea
ambulatoriului integrat al
Spitalului
Orãºnesc Pucioasa
5.Reabilitare, modernizare ºi dotare
Centru Primire Urgente (CPU) Spital
Orãºenesc Pucioasa
6.Reducerea emisiilor de carbon în oraºul
Pucioasa ºi în zonele funcþionale ale acestuia
7.Sistem de iluminat eficient în oraºul
Pucioasa
8.Construire 3 blocuri cu locuinþe sociale
în oraºul Pucioasa ºi îmbunãtãþirea spaþiilor
publice urbane din zonã
3 proiecte cu finanþare CNI:
1.Construire bazin didactic de înot Oraº
Pucioasa, jud. Dâmboviþa;
2.Construire aºezãmânt cultural în
Oraºul Pucioasa, jud. Dâmboviþa;
3.Reabilitare ºi modernizare Piaþa
Cartaxo, oraº Pucioasa, jud. Dâmboviþa; ºi
aºteptãm redeschiderea PNDL 2, pentru a
primi finanþare pentru unul dintre cele mai
importante proiecte, Reabilitarea ºi modernizarea
Colegiului
Naþional
Nicolae
Titulescu.
Sigur, mai sunt multe alte probleme la fel
de importante la nivelul oraºului, vã asigur cã
le vom trata cu aceeaºi seriozitate, însã prioritatea în rezolvarea lor este datã de identificarea sursei de finanþare.
În plus, mai este un aspect foarte important, de care vreau sã þineþi cont în evaluarea
activitãþii noastre: de la identificarea problemei, trecând prin etapele de efectuare a
Studiului de fezabilitate, gãsirea sursei de
finanþare, depunerea Cererii de finanþare pe
programul respectiv, trecând prin etapele de
evaluare, semnare a contractului de
finanþare, organizarea licitaþiei, pânã la
începerea efectivã a lucrãrilor, poate sa
treacã o perioadã de 3 ani!!!
Aºa cã, dragi prieteni, vã rog un singur
lucru: sã aveþi rãbdare cu noi. Rãbdare ºi
încredere!
Vã mulþumesc!

Prãjitura ”Fantezie cu viºine”
Ingrediente
Pt. blat:
5 ouã
un praf de sare
150 g zahãr
150 g fãinã
50 g mac
1/2 plic praf de copt
1 lg ulei
1 lg apã fierbinte

Pt. cremã:
1 plic praf de budincã
de vanilie
400 ml lapte
3-4 lg zahãr
200 ml smântânã pentru friºcã
2 lg zahãr pudrã vanilat
Pt. jeleul de viºine:
500 g viºine
100 g zahãr
700 ml lichid per total
1 plic gelatinã
Pt. glazurã:
200 g ciocolatã
2-3 lg lapte

Mod de preparare
Blatul: se separã ouale.
Albuºurile se bat spumã cu un
praf de sare. Se adaugã zahãrul
pe rând ºi se mixeazã pânã se
obþine
o
spumã
tare.
Gãlbenuºurile se amestecã cu
uleiul ºi apa fierbinte. Se încorporeazã în spumã. Fãina, macul
ºi praful de copt se amestecã
împreunã. Se încorporeazã cu
miºcãri uºoare. Se toarnã în
tava (22x33 cm) tapetatã cu
hârtie de copt ºi se dã la cuptorul preîncãlzit la 180 de grade
C, pentru cca 30-35 de minute
sau pânã trece testul scobitorii.
Se scoate din cuptor ºi se lasã
la rãcit.
Crema: Praful de budincã se
dizolvã cu 100 ml lapte. Restul
de lapte se pune pe foc mic
împreunã cu zahãrul. Când
începe sã fiarbã, se toarnã bud

inca ºi se amestecã continuu
pânã se îngroaºã. Se lasã la
rãcit amestecând din când în
când.
Smântâna pentru friºcã se mixeazã împreunã cu zahãrul
pudrã vanilat pânã se obþine
consistenþa doritã. Se încorporeazã câte puþin în budincã ºi
se dã la rece.
Jeleul de viºine: Viºinele se
spalã ºi se curaþã de sâmburi.
Se pune zahãrul ºi se lasã
jumãtate de orã pentru a-ºi lãsa
sirop apoi se completeazã cu
apã pânã se obþin 700 ml de
lichid. Se pune pe foc ºi se lasã
sã dea câteva clocote.
Gelatina se pune la hidratat
apoi se încãlzeºte uºor ºi se
toarnã
peste
viºine. Se
amestecã bine, apoi se lasã la
rãcit.
Blatul se taie în douã pe ori-

zontalã. În tava în care s-a copt
blatul se pune o folie alimentarã
ºi se aºazã primul blat. Se unge
cu crema de vanilie ºi se dã
puþin la rece. Când jeleul a
început sã se închege uºor, se
toarnã peste crema de vanilie,
apoi se aºaza deasupra celãlalt
blat. Se strânge uºor în folia alimentarã ºi se dã din nou la rece
(de preferat peste noapte) pentru a se întari bine jeleul.
A doua zi se scoate de la rece,
se transferã pe un platou ºi se
îndepãrteazã
folia.
Într-o crãticioarã se pune ciocolata împreunã cu laptele ºi se
lasã pânã se omogenizeazã. Se
rãcoreºte uºor ºi se toarnã
peste blat. Se întinde ºi se dã
din nou la rece pânã se
întãreºte ciocolata dupã care se
porþioneazã ºi se serveºte.
Poftã bunã!
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■ Al doilea flux de mobilitãþi în proiectul

“EuRoCompetenþe de Întreþinere ºi Depanare PC”
(“PC EuRoCom”), derulat de Colegiul Naþional “Nicolae Titulescu”

În perioada 1 septembrie 2017 31 august 2018, Colegiul Naþional
“Nicolae Titulescu” deruleazã
proiectul de mobilitate în domeniul
formãrii
profesionale
“EuRoCompetenþe de Întreþinere ºi
Depanare PC” (“PC EuRoCom”), în
cadrul Programului Erasmus+,
Acþiunea Cheie 1-VET. Acesta este
cel de-al III-lea proiect Erasmus+ KA1-VET, pe care colegiul îl dezvoltã în cadrul parteneriatului cu
Escola Secundaria de Barcelos,
din Barcelos - Portugalia, având rol
de organizaþie de primire.
Obiectivul principal al proiectului a fost oferirea de sprijin elevilor
de la specializarea matematicãinformatiã pentru dezvoltarea ºi
recunoaºterea competenþelor de
utilizare a ultimelor tehnologii software ºi hardware, prin participarea
la un stagiu de formare profesionalã în domeniul asamblãrii,
întreþinerii ºi depanãrii PC-ului, în
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
DE BARCELOS (ºi companii IT
pentru internship), atât pentru asigurarea succesului ºcolar imediat –
obþinerea atestatului de competenþe profesionale în informaticã,
cât ºi pentru a oferi perspective
îmbunãtãþite de carierã.
În perioada 12-26.05.2018, a
avut loc cel de-al doilea flux de
mobilitãþi în cadrul proiectului, la
care au participat 18 elevi din
clasele a XI a A ºi a XI a B, profil
real, specializarea matematicãinformaticã: Banu Ana-Maria, Banu
Ionuþ-Sebastian, Cobianu RobertoCarlos, Coman Theodor –Eusebiu,
Constantinescu Miruna-Georgiana,
Corneº Denisa-Alexandra, Dinu
Sergiu, Dobricã Denis-ªtefan,
Lascu Denisa-Maria, Mãntoiu
Teodora-Erika, Mãrculescu AndreiCristian, Popescu Elena-Oriana,
Puºpan Antonia-Elena, Tîlvan
Mãdãlina-ªtefania, Toader AndiAlexandru, Simoiu Andrei-Cristian,
Suditu
Albert-Adrian,
Udroiu
Octavian-Valentin.
Profesorii însoþitori cu atribuþii

de
monitorizare,
au
fost
Constantinescu Adina – responsabil formare profesionalã ºi
Andreiana Carmen - responsabil
promovare-diseminare.
Stagiul de formare profesionalã
în domeniul asamblãrii, întreþinerii
ºi depanãrii PC-ului a durat 15 zile:
12 zile de activitate ºi trei zile pentru cãlãtorie. În primele cinci zile,
elevii au participat la activitãþi teoretice ºi practice de formare profesionalã în Escola Secundaria de
Barcelos, iar în urmãtoarele patru
zile au lucrat în companii care
desfãºoarã activitãþi de întreþinere
ºi reparare PC: INFORCÁVADOINFORMÁTICA, LDA - Barcelos,
BASTACLICK, LDA – Barcelos,
XTOK - TECHNOLOGIAS DE
INFORMACAO, LDA – Barcelos,
DIGITELOS, Lda – Barcelos, PAQ,
LDA – Barcelos. Aceleaºi companii
au gãzduit ºi primul flux de mobilitãþi, care a avut loc în martie, cu
participarea a 18 elevi de la clasele
a XI a A ºi a XI a B.
Ca urmare a absolvirii stagiului
de formare profesionala, participanþii si-au dezvoltat: cunoºtinþele
referitoare
la
structura
ºi
funcþionarea componentelor hardware ºi software ale unui PC, pro-

ceduri ºi metode de întreþinere ºi
depanare pentru acestea, protecþia
mediului/ mãsuri de siguranþã în
lucru cu echipamentele IT; abilitãþile de: a aplica cunoºtinþele teoretice/ a utiliza instrumente lucrului
cu un PC, conform procedurilor
standard de protecþie a muncii/ a
asigura securitatea informaþiei/ de
a depana ºi a manevra corect componentele fizice ale PC-ului/ a lucra
în echipa/a folosi software specializat/ a monitoriza activitãþile cu
privire la design-ul produsului final
(pagina web ilustrând experienþa
de mobilitate); competenþele pentru: utilizarea ultimelor tehnologii
software ºi hardware/ asamblarea
unui PC ºi a unui laptop/ instalãri
de programe, dispozitive periferice
ºi componente de securitate/ a face
o prezentare publicã.
Pe parcursul stagiului, s-au
realizat activitãþi de evaluare, atât a
participanþilor, cât ºi a calitãþii activitãþii de formare profesionalã, prin:
evaluarea
participanþilor,
la
începutul ºi în timpul stagiului, de
cãtre tutor; evaluarea finalã a participanþilor, de cãtre comisia de
evaluare formatã din tutor ºi monitori; evaluarea calitãþii stagiului de
formare profesionalã, realizatã de
cãtre tutor, monitori ºi participanþi.
Stagiul de formare profesionalã
a fost atent urmãrit, prin intermediul instrumentelor de monitorizare
elaborate de echipa de gestiune a
proiectului. Acestea au fost completate de cãtre participanþi (Fiºa zilnicã de reflecþie, Jurnalul de stagiu,
Jurnalul de stagiu - vizite culturale)
ºi de cãtre profesorii cu atribuþii de
monitori (Centralizatorul fiºelor zilnice de reflecþie completate ale
elevilor ºi Jurnalul de monitor).
Toþi participanþii la stagiu au
primit certificatul de participare la
mobilitate, emis de Escola
Secundaria de Barcelos ºi certificatul Europass Mobility.
Rapoartele participanþilor la
mobilitate, dovedesc cã aceºtia au
apreciat în foarte mãsurã, calitatea
stagiului de formare profesionalã ºi

suportul primit de la cele douã instituþii implicate în parteneriat, pentru
gãsirea celor mai bune condiþii de
derulare a mobilitãþii. Rapoartele
participanþilor vor fi folosite de cãtre
echipa de gestiune a proiectului
pentru evaluarea impactului produs
de proiect asupra participanþilor ºi
pentru îmbunãtãþirea viitoarelor
parteneriate ale colegiului, în

Guimaraes, Valença, Nova de Gaia
sau Porto, dar ºi din Spania Santiago de Compostela.
Cel de-al III lea proiect
Erasmus+ - KA1-VET derulat de
Colegiul
Naþional
“Nicolae
Titulescu”, se încheie în august
2018. Cu speranþa cã beneficiarii
proiectului vor dovedi, în viitorul
apropiat competenþe profesionale

cadrul Programului Erasmus+.
La întoarcerea din mobilitate,
participanþii au prezentat proiectele
realizate în stagiul din Barcelos, în
cadrul unui seminar deschis, organizat în colegiu la data de
04.05.2018,
cu
scopul
recunoaºterii
competenþelor
dobândite în mobilitate. Proiectele
au fost elaborate de cãtre perechi
de elevi, în timpul stagiului, sub
formã de paginã web, cu scopul de
a ilustra mobilitatea din Portugalia,
atât experienþa profesionalã, cât ºi
cea culturalã. Aceste proiecte se
vor prezenta de cãtre elevi, în
cadrul examenului de atestare a
competenþelor profesionale în informaticã, ce se va organiza în anul
ºcolar 2018-2019.
Participanþii la mobilitate au vizitat obiective turistice relevante
pentru cultura Portugaliei, din
Barcelos, Braga, Villa do Conde,

îmbunãtãþite în informaticã ºi cã
perspectivele lor de carierã sunt,
de asemenea, îmbunãtãþite prin
participarea la mobilitate, echipa de
proiect va realiza, în perioada iulieaugust, activitãþi specifice de diseminare ºi evaluare a rezultatelor
proiectului.

La m ulþi a ni,
stimatã d oamnã!
Cel mai vârstnic locuitor al oraºului tei frumoase vârste!
Pucioasa, doamna Enache Maria, a
Îi urãm încã o data ”La mulþi ani, sãnãîmplinit 103 ani!!!
tate ºi liniºte! Ne dorim din suflet sã o serCa ºi anul trecut, am vrut sã fim alãturi bãm ani buni de acum încolo!
de venerabila doamnã, la serbarea aces-

Mihaela Cristina Diaconescu,
coordonator proiect
Carmen Andreiana,
responsabil promovare-diseminare
Adina Constantinescu,
responsabil formare profesionalã
Acest proiect este finanþat cu
sprijinul
Comisiei
Europene.
Aceastã comunicare reflectã numai
punctul de vedere al autorului ºi
Comisia nu este responsabilã pentru eventuala utilizare a informaþiilor
pe care le conþine.
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Pucioasa
Festivalul concurs de culturã ºi literaturã
„Primãvara albastrã” - ediþia a XV-a
a
al o raºului

Festivalul concurs de culturã ºi
literaturã
„Primãvara
albastrã”
desfãºurat la Pucioasa în perioada
5-6 iunie 2018 , ajuns la a XV-a
ediþie , a constituit un bun prilej de
întâlnire a oamenilor de culturã/ scriitorilor din judeþul nostru ºi din þarã.
Astfel de festivaluri lasã o
amprentã profundã pe termen lung
asupra celor ce participã la acestea.
Întâlnirea cu scriitorii ºi, implicit, dialogul cu aceºtia, ideile pe care ni le
transmit, ajung sã ne onoreze singurãtatea
din
timpul
lecturii
romanelor/poeziilor lor. Mesajul
cãrþilor citite, gândurile ºi trãirile
provocate de ele în timpul petrecut
singuri printre paginile volumelor sunt
fructificate în momentul în care ne
aflãm de o parte a dialogului, de
cealaltã fiind scriitorul. De asemenea,
schimbul liber de replici (mai mult sau
mai puþin direct) cititor – scriitor oferã
ºansa de a arunca o privire asupra
persoanei scriitorului, asupra felului
în care se prezintã el ca om ºi creator
în acelaºi timp. Poate chiar în mod
inconºtient în fazã iniþialã, aceastã
pãtrundere în miezul literaturii, fie ea
ºi una fugarã, insuflã un sens mai
adânc vieþii cititorului, cultivându-i ºi
cizelându-i spiritul.
Festivalurile de literaturã îl fac pe
fiecare dintre noi sã îºi însuºeascã o
necesitate construitã ºi nu nãscutã
pe cont propriu, dar totodatã sincerã
a literaturii în existenþa sa. Ne oferã o
conºtiinþã mai profundã asupra lumii
ºi a tot ceea ce presupune aceasta,
respectiv, asupra diferitelor aspecte
ale vieþii, care pot avea o multitudine
de sensuri ce trebuie doar sã fie
descoperite. Astfel, simpla întâlnire
cu omul care a scris cartea care te-a
impresionat ºi la care te-ai gândit zile
în ºir reuºeºte sã atingã o zonã mai
adâncã din tine decât gândurile
înseºi. E un soi de introspecþie prin
reflectare în persoana din faþa ta, o
modalitate de a descoperi ºi de a

cunoaºte pãrþi din tine de care poate
cã nici nu erai conºtient pânã atunci.
Programul alcãtuit pentru acest
eveniment s-a situat sub semnul
Centenarului, anul acesta fiind creatã o secþiune dedicatã Marii Uniri.
Trofeului „Centenarul Marii Uniri„ a
fost obþinut de Ioana Alexandra
Rizea, din Pucioasa, care a încântat
juriul cu o frumoasã piesã de teatru.
Programul bogat ºi variat a
cuprins un recital extraordinar susþinut la harpã de doamna Cristina
Munteanu, moment îndelung aplaudat de publicul numeros.
Domnul Gabriel Teodoroiu a trezit
în conºtiinþa celor prezenþi sentimentul
de
patriotism
printr-un
microrecital de muzica si poezie.
Expoziþia de desene a elevei
Liceului Tehnologic Pucioasa, Diana
Stanciu, a constituit un punct de
atracþie pe toata durata festivalului.
Vizita de documentare literarã la
Biblioteca „Dinu Mareº” din VulcanaBãi ºi la importantele obiective
istorice ºi lãcaºuri de cult din
comunã, a constituit pentru oaspeþii
din þarã un prilej de încântare ºi un
bun schimb de experienþã.
În afara întâlnirilor cu scriitori, a
unui program artistic de înaltã calitate, a vernisajelor de picturã, o com-

ponentã mult aºteptatã ºi îndrãgitã
de concurenþi, a acestui festival, a
constituit-o secþiunea concursului
de creaþie literarã.
Secþiunea literarã a fost bineînþeles mai bogatã, de la an la an, cu o
participare importantã, nu atât ca
numãr, cât din punct de vedere al
asortãrii tematice ºi a actualitãþii editoriale. Au participat tineri creatori
de literatura din Galaþi, Prahova,
Mureº, Hunedoara, Bucureºti, Argeº,
Dâmboviþa.
Preºedintele festivalului, cel mai
vechi din þarã, domnul George
Coandã, iniþiatorul ºi sufletul acestui
eveniment, alãturi de ceilalþi membri
ai juriului au avut o misiune extrem
de dificilã în a desemna câºtigãtorii.
Domnul viceprimar al oraºului
Pucioasa, Dan Sprinceana, prezent
pe toatã durata festivalului alãturi de
oaspeþi ºi concurenþi, a fost cel
care a înmânat premiile câºtigãtorilor acestei ediþii, a felicitat toþi concurenþii ºi a îndemnat la lecturã pe
toþi cei prezenþi la eveniment.
Trofeul Festivalului - Simonati
Claudiu Nicolae- Geoagiu Bai (
Hunedoara)
Trofeul “Centenarul Marii Uniri” Rizea Ioana Alexandra (Pucioasa)
Premiul “Magna cum laude”

Adam Armina Flavia- Sancraiu de
Mures ( Mures)
Poezie
Premiul I - Adam Armina FlaviaSancraiu de Mures ( Mures)
Premiul II-Motea Alexandra Pucioasa
Premiul III- Mihaila Nicolae
Gabriel – Galati
Stan Andrada Pucioasa
Mentiune- Stan Roxana Elena –
Pietrosita ( Dambovita)
Proza scurta
Premiul I – Preda Beatrice
Cristina- Bucuresti
Premiul II-State-Stirbu Andreea
Monica-com Cornu ( Prahova)
Premiul III- Mihaila Nicolae
Gabriel – Galati
Stan Andrada Pucioasa
Mentiune- Voicu Elena Anca –
Ploiesti
Teatru scurt
Premiul I – Simion Ionela
Florentina- Calarasi
Premiul II- Matei Diana AdrianaPloiesti
Premiul III- Tudorache Andra
Elena -Bucuresti
Mentiune- Moisa Raazvan
Gabriel – Targoviste

POLIÞIA ORAªULUI PUCIOASA
VÃ INFORMEAZÃ!

RECOMANDÃRI ÎN
ATENÞIA CONDUCÃTORILOR
AUTO:
Neadaptarea vitezei la
condiþiile de drum reprezintã
una dintre principalele cauze
generatoare 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 prioritatea 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 autove-

hicule, 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 PÃRINÞI PREVENIÞI VICTIMIZAREA
COPIILOR DVS. PRIN
ACCIDENTE DE CIRCULAÞIE!
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 accidente
rutiere, care, din nefericire, pot
avea chiar urmari 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 trotuare 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 autovehiculelor staþionate ori a
mijloacelor de transport 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 !
RECOMANDÃRI
PENTRU PIETONI:
Traversaþi numai pe la trecerile semnalizate sau pe la
colþ de strada! Nu traversaþi
prin faþa sau spatele autovehiculelor oprite!
La orice traversare, opriþivã 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 drumului, 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 singuri – 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
trotuarele, acostamentele, iar,
acolo unde acestea lipsesc,
mergeþi cât mai aproape de
marginea drumului, astfel
încât sã aveþi traficul în faþã!
Respectaþi întocmai semnificaþia semnalizãrii rutiere
(indicatoare sau semafor) ºi
nu circulaþi pe drumurile publice daca aþi consumat 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!
ªeful Poliþiei
Oraºului Pucioasa
Comisar ªef de Poliþie
LUPU VLAD

Eseu
Premiul I – Achim Raluca
Andreea - Bucuresti
Premiul II- Stan Roxana Elena –
Pietrosita ( Dambovita)
Premiul III- Adam Armina FlaviaSancraiu de Mures ( Mures)
Mentiune – Tudorache Andra
Elena- Bucuresti
Stoica Bianca CristinaBucuresti
PREMII SPECIALE
Premiul special « Dumitru
Stancu » acordat de Primarul orasului Pucioasa
Busca Andrei Ionut- Pucioasa
-Premiul special
oferit de
Biblioteca
Judeþeana
,,I.H.
Rãdulescu’’
Apostol
Claudia
NicoletaBucuresti
-Premiul „George Coanda” acordat de presedintelui Festivalului
Neacsu Alexandru- Bucuresti
-Premiul”
Mircea
Horia
Simionescu” acordat de Societatea
Scriitorilor Târgoviºteni
Manolache Elena ValentinaBucuresti
-Premiul special acordat de
Editura ,,Bibliotheca’’
Baragan Iula- Titu
-Premiul special „Petru Cercel”
acordat de
Complexul Naþional
Muzeal ,,Curtea Domnescã’’
Stoian Alina – Pucioasa
-Premiul special acordat de
Biblioteca
,,Gh.N.Costescu’’
Pucioasa
Lunescu Maria Miruna- Pucioasa
-Premiul special acordat de
revista ,,Impact’’
Ilinca George-Titu
-Premiul special acordat de
revista ,,ProArme’’
Stanciu Razvan Florin- Pucioasa
-Premiul special acordat de
revista ,,Eroica’’
Stroe Vlad Andrei- Pucioasa
Luminiþa Gogioiu

Stimaþi cetãþeni,
Vã aducem la cunoºtinþã cã în conformitate cu prevederile
HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL PUCIOASA nr. 163/2017,
anexa I “Regulamentul de aplicare’’ a O.G. NR. 21/2002, privind
normele de gospodarire urbana, aveþi urmãtoarele obligaþii:
- art.4lit.c) – sã întreþineþi spatiul verde si curãþenia pe trotuarele aferente imobilelor, a locurilor de parcare pe care le
deþineþi sau le folosiþi;
- art.4lit.m) – sã întreþineþi permanent curãþenia ºanþurilor
de scurgere a apelor pluviale, a podeþelor ºi tuburilor de beton
aferente acestora, pe întreaga lungime aferentã proprietãþii, în
vederea evitãrii inundaþiilor ori a stagnãrii apelor.
- conform Legii 287/2009 privind Codul Civil, art. 613 – aveti
obligatia sa toaletati ramurile arborilor ce depasesc limita de
proprietate.
Nerespectarea acestei prevederi legale se sancþioneazã
contravenþional cu amendã de la 200 lei la
1000 lei.

Buletin de informare
al o raºului

Stimaþi cetãþeni,
A fost depus al IX-lea proiect european al echipei mele - “Reabilitarea,
modernizarea ºi extinderea Liceului
Tehnologic Pucioasa”, în cadrul POR
2014 - 2020, Axa prioritarã 10.
Sigur, toate proiectele noastre sunt
importante pentru comunitatea noastrã,
însã în cazul de faþã, este vorba de o
investiþie ce cred eu cã va schimba
viitorul multor generaþii de tineri din
oraºul nostru ºi din împrejurimi.
Afirm acest lucru þinând cont de
faptul cã în judeþul Prahova, unde rata
ºomajului este infimã, învãþãmântul
liceal tehnologic atrage 61% din elevi,
pe când în judeþul nostru doar 19% din
elevii de liceu se îndreaptã cãtre
învãþãmântul tehnologic!
Poate cã aceastã investiþie solidã,

ce va schimba din temelii aceastã instituþie, îi va face pe pãrinþii ºi pe absolvenþii ºcolilor generale sã acorde o mai
mare atenþie, sã aibã un grad mai mare
de
încredere
în
Învãþãmântul
Tehnologic.
Timpul ne va demonstra cã piaþa
muncii are nevoie de oameni calificaþi,
nu de posesori de diplome!!!
Câteva cuvinte despre acest
proiect:
Valoarea totalã a investiþiei este
7.378.884 lei + TVA, capacitatea infrastructurii de educaþie ce va beneficia de
sprijin este de 252 persoane, se vor
efectua lucrãri de consolidare a
clãdirilor, refacerea instalaþiilor electrice, termice, sanitare, reabilitare termicã, refacerea acoperiºului, extinderea corpurilor C1 ºi C2, refacerea

Pucioasa

împrejmuirii liceului, refacerea pavajului
din incintã ºi amenajarea spaþiilor verzi
ºi cel mai important se vor asigura
dotãri, utilaje ºi echipamente tehnologice necesare în procesul educaþional!
În final, vã mai rog încã o datã sã
aveþi rãbdare cu mine, cu noi. independent de voinþa noastrã, timpul ce se
scurge de la depunerea unui proiect,
trecând prin toate etapele de evaluare,
de semnare a contractului de finanþare,
de organizare a licitaþiei, de atribuire a
contractului de Proiectare ºi Execuþie,
pânã la începerea efectivã a lucrãrilor
poate sã însemne ºi 2 ani!
Dar comunitatea noastrã altã ºansã
nu are!
Ing. Constantin Emilian Ana,
Primarul Oraºului Pucioasa

ZIUA PREMIANÞILOR LA ªCOALA
GIMNAZIALÃ „MIHAI VITEAZUL” PUCIOASA
sau… Ziua când zâmbetele sunt mai largi

… A sosit ºi ziua de 15 iunie 2018 –
ziua când zâmbetele sunt mai largi ºi mai
luminoase, atât pe feþele ºugubeþe ale
elevilor, cât ºi pe chipurile mai mult sau
mai puþin obosite ale dascãlilor!
… Ziua când coroniþele învioreazã
cârlionþii rebeli sau ºuviþele atent aranjate
ale premianþilor; ziua când diplomele se
rãsfaþã în mâinile copiilor harnici, iar
cãrþile-cadou se bucurã de noii proprietari,
dezvelind dedicaþii pe prima paginã; ziua
când dascãlii ºi pãrinþii mãsoarã efortul
elevilor în numere de premii ºi în medii
anuale; ziua când eleganta salã a
Centrului Cultural European devine
neîncãpãtoare; ziua când fotografiile imortalizeazã copii bucuroºi ºi pãrinþi fericiþi,
ziua când florile îºi fac de cap,
amestecându-se printre îmbrãþiºãri ºi
mulþumiri! Ultima zi de ºcoalã!
În aceastã zi însoritã, între douã
reprize de premianþi pe clase ºi un spectacol artistic susþinut de unii dintre cei mai
talentaþi elevi ai noºtri, am organizat festivitatea de premiere a elevilor care s-au
remarcat în anul ºcolar 2017-2018 la
etapele: internaþionalã, naþionalã, interjudeþeanã ºi judeþeanã a concursurilor
ºcolare ºi extracurriculare aprobate ºi
avizate, cu sau fãrã finanþare MEN.
Însã, mai înainte de orice, am þinut sã
evidenþiem ºi sã premiem 4 copii care au
dat dovadã de un excepþional simþ moral
ºi etic, 3 fetiþe ºi 1 bãiat care au fost felicitaþi ºi într-unul dintre careurile organizate în curtea ºcolii, de cãtre reprezentanþii Poliþiei Orãºeneºti Pucioasa.
Acestora le-am acordat Premii pentru ATITUDINE CIVICÃ EXEMPLARÃ, deoarece
au gãsit în oraº un portofel cu acte ºi bani
ºi un telefon mobil, pe care le-au dus la
Poliþia Orãºeneascã, respectiv la
Primãrie, de unde ºi le-au recuperat proprietarii, care au þinut sã le mulþumeascã
ºi ei. Copiii aceºtia sunt: Dragomir Ailyn ºi
Frãþilã Paula (3C) – prof. Claudia Saghin;
Cioroba Denisa ºi Dragomir Rareº (4C) –
prof. Liliana Butcã. FELICITÃRI!
FELICITÃRI, de asemenea, pentru
cele 140 de premii obþinute pânã acum de
copiii noºtri, care au participat la 37 de
olimpiade ºi concursuri naþionale ºcolare
ºi extracurriculare ºi la 4 concursuri internaþionale!
Ca urmare, am obþinut: 8 premii internaþionale, 76 de premii naþionale, 6 premii
la concursuri interjudeþene ºi 50 de premii
ºi menþiuni numai la etapa judeþeanã a
olimpiadelor ºi a concursurilor naþionale.
Nu luam în calcul aici concursurile
judeþene, la care elevii noºtri au participat
ºi au obþinut multe rezultate foarte bune,
de asemenea!
Iatã care sunt premiile ºi premianþii la
etapele: internaþionalã, naþionalã, interjudeþeanã ºi judeþeanã a concursurilor
ºcolare ºi extracurriculare aprobate ºi
avizate, cu sau fãrã finanþare MEN:
1. Concursul Internaþional de Creaþie
Plasticã „Pãmântul, grãdina mea”:
- 1 x locul I internaþional: Mândroiu
Alexia (3B) – prof. Florina Diaconu
2. Concursul Internaþional de Creaþie
Plasticã „Nostalgii de toamnã”:
- 5 x locul I internaþional: Dobre
Carmen Gabriela, Dumitru Maria Larisa,
Mãrculescu Teodora (6B); Mãdãran
Alexandru ºi Nichita Iulia (7A) – prof.
Cornelia Tufeanu
- 1 x locul II internaþional: Negoiþescu
Arina (7A) – prof. Cornelia Tufeanu
3. Concursul Internaþional de Culturã
Generalã ºi Creaþii Plastice “Formidabilii”
(ediþia 2017):
- 1 x locul II internaþional (Secþiunea
Machete): Echipajul format din: OproiuLuþu Medeea, Rainea Andreea ºi Necula
Cristiana (6B) – prof. Adriana Milu
4. Concursul
Naþional
ªcolar
„Primãvara, culoare ºi cuvânt”:
- 2 x locul I naþional: Mituþã Daria ºi
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Savu Ana-Maria (3B) – prof. Florina
Diaconu
5. Concursul
Naþional
ªcolar
„Autoportret”:
- 2 x locul I naþional: Ciobanu Bianca
Ioana ºi Mãrculescu Teodora (6B) – prof.
Cornelia Tufeanu
6. Festivalul Naþional de Creaþie
Literarã ºi Plasticã „Culorile Patranei”:
- 1 x locul I naþional (Secþiunea
Poezie): Stroe Vlad Andrei (8B) – prof.
Cristina Mihai
- 1 x locul II naþional (Secþiunea
Creaþie plasticã): Mãrculescu Teodora
(6B) – prof. Cornelia Tufeanu
- 2 x locul III naþional (Secþiunea
Poezie): Aldea Miruna (6B) ºi Dumitrache
ªtefania (7B) – prof. Adriana Milu
7. Concursul Naþional ªcolar de
Comptenþã ºi Performanþã „Comper” Limba ºi literatura românã (etapa finalã):
- 17 x locul I naþional: Bãlãºescu Rusu
Estera (2B) – prof. Alina Pincovici; Dan
Melania (3B) – prof. Florina Diaconu; Dan
Irene, Dobrescu Teodora, Vlad Nicola,
(3C) – prof. Claudia Saghin; Manolache
Andreea, Negulescu Rãzvan Andrei,
Puºcaºu Iulia Elena (4B) – prof. Alexandra
Coman; Pleºa Octavian ºi Stoica Tudor
(5A), Bãnescu Daria (7C), Sandu Ana-

ªerbãnescu
10. Concursul Naþional „Mesajul meu
antidrog”:
- 1 x locul I judeþean ºi calificare la
etapa naþionalã – secþiunea Eseu literar):
Tãbîrcã Teodora (7A) – prof. Aurora Zamfir
- 1 x locul II judeþean (Secþiunea Eseu
literar): Albulescu Ana Maria (6B) – prof.
Loredana Teotoc
11. Concursul Naþional „Democraþie ºi
toleranþã”:
- 1 x locul I ºi calificare la etapa
naþionalã (echipaj): Mãntescu Delia (7B),
Toader Bianca (8B) ºi Mãntescu Bianca
(4A) – prof. Alina Pincovici, Georgiana
Vintilã, Florina Dinu
12. Concursul Naþional „Tinere condeie”:
- 1 x locul I judeþean ºi calificare la
etapa naþionalã: Stanciu Rãzvan (8B) –
prof. Cristina Mihai
13. Concursul Naþional epistolar
„Scrisoare pentru prietenul meu” (SNAC):
- Calificare la etapa naþionalã:
Bãnescu Daria Mihaela – clasa 7C - prof.
Cristina Mihai
14. Concursul Naþional de Reviste
ªcolare:
- Calificare la etapa naþionalã: Revista
ºcolii, Joc de creion

Maria, Stanciu Rãzvan ºi Toader Bianca
(8B), Voicu Izabela (8C) – prof. Cristina
Mihai; Chiþu Ioana ºi Popescu Bianca (7A)
– prof. Aurora Zamfir
- 9 x locul II naþional: Dumitrescu
Andrei (2B) – prof. Alina Pincovici; Banu
Robert, Mãntescu Bianca, Sandu ªtefania, Stroe Rareº, ªuþoiu Ioana ºi Tebeicã
Dan (4A) – prof. Florina Dinu; Negulescu
Rãzvan ºi Puºcaºu Iulia Elena (4B) – prof.
Alexandra Coman
8. Concursul Naþional ªcolar de
Competenþã ºi Performanþã „Comper” –
Matematicã (etapa finalã):
- 5 x locul I naþional: Lupoiu David ºi
Neamþu Luca (3B) – prof. Florina Diaconu;
Chelu ªtefan, Stanciu Matei ºi Tebeicã
Dan (4A) – prof. Florina Dinu
- 4 x locul II naþional: Teodoroiu David
(2B) – prof. Alina Pincovici; Banu Alina,
Mãntescu Bianca ºi Lungu Maria (4A) –
prof. Florina Dinu
- 3 x locul III naþional: Culman Erik ºi
Sârbu Eduard (1B) – prof. Olga Bãdeanu;
Casandroiu Tudor (4A) – prof. Florina Dinu
9. Concursul Naþional ªcolar „Gazeta
Matematicã Junior” (etapa finalã):
- 5 x locul I naþional: Ilie Medeea (CP
A) – prof. Roxana Parnia ºi Cornelia
Tufan; Androne Rãzvan, Enache ªtefania,
Florescu Antonia ºi Stoian Ioana (CP B) –
prof. Carmen Stoica ºi Adriana ªerbãnescu
- 3 x locul II naþional: IanachieviciSibianu Andreea (CP A) – prof. Roxana
Parnia ºi Cornelia Tufan; Natu Lucian (CP
B) – prof. Carmen Stoica ºi Adriana
ªerbãnescu; Dobrescu Teodora (3C) –
prof. Claudia Saghin
- 1 x locul III naþional: Bãlescu David
(CP B) – prof. Carmen Stoica ºi Adriana

15. Concursul Naþional „Made for
Europe”:
- 1 x locul III judeþean: Bîrlog Andrei
(7B) – prof. Alina Pincovici
- 1 x M judeþeanã: Aldea Xenia (7A) –
prof. Aurora Zamfir
16. Concursul de consiliere ºcolarã
„STOP
Bullying-ului!
(Spune
NU
intimidãrii!)”:
- 1 x locul I judeþean (Secþiunea
Compoziþie plasticã – colaj): Radu Ana
Maria (5A) – prof. Liliana Stoica
- 1 x locul III judeþean (Secþiunea
Compoziþie plasticã – desen, picturã):
Jeculescu Bianca – prof. Liliana Stoica
17. Concursul Naþional de Geografie
„Terra”:
- 1 x locul III naþional: Stoian Eduard
Gabriel (6B) – prof. Loredana Teotoc
- 1 x M naþionalã: Drãgoescu Mircea
Andrei (6B) – prof. Loredana Teotoc
18. Concursul Interjudeþean „Terra –
de la poveste la realitate”:
- 2 x locul III interjudeþean: Drãgoescu
Mircea Andrei ºi Stoian Eduard Gabriel
(6B) – prof. Loredana Teotoc
- 2 x M interjudeþeanã: Nichita Iulia
(7A) ºi Codroiu Octavian (7B) – prof.
Loredana Teotoc
19. Concursul Naþional de Istorie
„ªcoala cu ceas”:
- 1 x locul III naþional: Mãntescu Olivia
(7B) – prof. Georgiana Vintilã
20. Concursul Naþional de Biologie
„George Emil Palade”:
- 1 x M judeþeanã: Drãgoescu Mircea
(6B) – prof. Georgica Bãdescu
21. Concursul Naþional „Jocurile
Olimpice în imaginaþia copiilor”:
- 1 x locul I judeþean: Butnaru Andrei
(7A) – prof. Cornelia Tufeanu

- 1 x locul II judeþean: Drãgoescu
Mircea (6B) – prof. Cornelia Tufeanu
- 1 x M judeþeanã: Bãdeanu Alexia
(7A) – prof. Cornelia Tufeanu
22. Concursul Naþional „Educaþia
rutierã, educaþie pentru viaþã”:
- 1 x locul III judeþean: echipajul format din: Dobre Ionuþ (4B), Anghel Alberto
(6B), Mãndoiu Francesca (6B), Ilioiu
Costin (7B), Diaconescu Denis (8C) –
prof. Sorin Sprinceanã ºi prof. Claudia
Saghin
23. Concursul Naþional ªcolar
KARATE DO – prof. Vasile Leurzeanu:
- 5 x locul I naþional: Bãlan Ioan Matei
(Kihon ºi Kata – 7 ani) – CP B; Popa Ioana
Andreea (Kata – 9 ani) – 2A; Coman Luca
(Kata 11-12 ani) – 5A; Diaconu ªtefan
(Kata 12-13 ani) – 7B
- 2 x locul II naþional: Androne Rãzvan
Gabriel (Kihon – 6 ani) – CP B; Popa
Ioana Andreea (Kihon – 9 ani) – 2A
- 4 x locul III naþional: Androne
Rãzvan Gabriel (Kata – 6 ani) – CP B;
Natu Ioan Lucian (Kihon – 6 ani) – CP B;
Codroiu Octavian (Kata 12-13 ani) – 7B
24. Campionatul Naþional de Baschet
Junior III – prof. Ovidiu Parnia:
- Locul II în semifinale ºi locul VI în
clasamentul naþional – echipa formatã din
elevii: Dumitru Radu ºi Pãtru David (7A),
Parnia Horia, Catanã George, Mãndoiu
Mihãiþã, Postelnicu Ioan, Pupezescu
Albert, Brînzicã Vlad ºi Turbatu Rareº
(7B), Coman Luca (5A)
25.
Olimpiada
Gimnaziilor
–
Olimpiada Sportului ªcolar – Rugby Tag –
prof. Vasile Leurzeanu:
- Locul I judeþean, locul I regional ºi
locul VI la etapa naþionalã – echipã mixtã
formatã din elevii: Berechet Andrei, Ifrim
Sergiu ºi Sâmpãlean Andrei (8A), Toader
Bianca (8B), Diaconescu Antonio,
Diaconescu Rareº, Mãriºoiu Anna, Pastor
Dragoº ºi Prundaru Gabriel (8C)
26.
Olimpiada
Gimnaziilor
–
Olimpiada Sportului ªcolar – Fotbal –
prof. Vasile Leurzeanu ºi Ovidiu Parnia:
- 1 x locul II judeþean – echipa formatã
din elevii: Berechet Andrei, Drãgoi Raul,
Ifrim Sergiu, Luca Mihai ºi Sâmpãlean
Adrian (8A); Pastor Dragoº, Prundaru
Gabriel ºi Pãduraru Daniel (8C)
27. Concursul Naþional „Joc de
creion”:
- 3 x locul I naþional: Alchihabi Mariam
(8B; Secþiunea Soliºti) – prof. Aurora
Zamfir; Sorescu Ioana (6B; Secþiunea
Creaþie plasticã) – prof. Cornelia Tufeanu;
Trupa „Corn ºi lapte” (elevi din clasele 7A
ºi 7B – opþionalul de teatru; Secþiunea
Teatru) – prof. Adriana Milu
- 2 x locul II naþional: Radu Ana Maria
(5A; Secþiunea Creaþie literarã) – prof.
Cristina Mihai; Albulescu Ana Maria (6B;
Secþiunea PPt) – prof. Adriana Milu
- 4 x M naþionalã: Androne Rãzvan
(CP B; Secþiunea Recitare) – prof.
Carmen Stoica ºi Adriana ªerbãnescu;
Preda Beatrice (7B; Secþiunea Creaþie literarã) – prof. Adriana Milu; Trupa „Blue
stars” (6B; Secþiunea Dans) – prof.
Adriana Milu; Armaºu Andra (6B;
Secþiunea Recitare) – prof. Adriana Milu
28. Concursul Naþional „Cangurul
lingvist” (Limba englezã):
- 5 x locul II judeþean: Mituþã Daria
(3B); Diaconescu Mario, Toma Cristian,
Sandu ªtefania, Coman Maria (4A) – prof.
Hermina Borcea
- 3 x locul III judeþean: Neamþu Luca
(3B); Stanciu Matei, Tebeicã Dan (4A) –
prof. Hermina Borcea
- 3 x M judeþeanã: Þupalã Nicolae
(3B); Mãntescu Bianca; Coman David
(4A) – prof. Hermina Borcea
29. Olimpiada de Limba englezã:
- 3 x locul II judeþean: Borcea Daria
(5A); Albulescu Ana (6B); Ropotan Alexia
Daciana (8B) – prof. Hermina Borcea
- 1 x locul III judeþean: Ciobanu
Bianca (5A) – prof. Hermina Borcea
- 1 x M judeþeanã: Necula Cristiana
(6B) – prof. Hermina Borcea
30. Olimpiada de Culturã civicã:
- 1 x locul II judeþean (Clasele III-IV):
echipajul format din elevele Sandu
ªtefania ºi Mãntescu Bianca (4A) – prof.
Florina Dinu
- 2 x locul III judeþean (Clasele III-IV):
echipajele formate din elevele: Coman
Maria ºi Aldea Agatha; Stanciu Matei ºi
Banu Alina (4A) – prof. Florina Dinu

- 1 x locul II judeþean (Gimnaziu):
echipajul format din elevele Toader
Bianca (8B) ºi Voicu Izabela (8C) – prof.
Georgiana Vintilã
31. Olimpiada de Fizicã:
- 1 x locul III judeþean: Stanciu Andrei
Cristian (8A) – prof. Mihaela Ana
32. Olimpiada de Chimie:
- 1 x locul III judeþean: Stanciu Andrei
Cristian (8A) – prof. Raluca Cuculea
33. Olimpiada de Geografie:
- 1 x M judeþeanã: Stanciu Andrei
Cristian (8A) – prof. Loredana Teotoc
34. Olimpiada de Matematicã:
- 1 x M judeþeanã: Cuculea ªtefan
(5B) – prof. Daniela Nãstãsescu
35. Olimpiada de Limbã ºi literaturã
românã (OLLR):
- 3 x M judeþeanã: Niþu Raul Florentin
(5B) ºi Mãntescu Delia (7B) – prof.
Adriana Milu; Toader Bianca (8B) – prof.
Cristina Mihai
36. Olimpiada „Lectura, ca abilitate de
viaþã” (OLAV):
- 4 x M judeþeanã: Jeculescu Bianca
(5A) ºi Bãlãºescu Alexandra (8C) – prof.
Cristina Mihai; Niþu Raul Florentin (5B) ºi
Olîc Augusta Gabriela (8A) – prof. Adriana
Milu
37. Olimpiada de Limba Francezã:
- 1 x M judeþeanã: Aldea Xenia (7A) –
prof. Elena Iacob
38. Concursul Interjudeþean „Cum îmi
aleg corect ºcoala?”:
- 1 x locul I interjudeþean (Secþiunea A
- Cariera mea… încotro?): Stanciu
Rãzvan (8B) – prof. Liliana Stoica
39. Festivalul Interjudeþean - Concurs
de colinde „Mugurii colindelor”:
- 1 x locul I interjudeþean (Secþiunea
Costum polular): Mihai Sara (CP B), prof.
Carmen Stoica ºi Adriana ªerbãnescu
40. Concursul Judeþean „Talente dâmboviþene”:
- 1 x PREMIUL DE EXCELENÞÃ
(Secþiunea Solist vocal muzicã popularã):
Chiþu Sergiu
(1B) – prof. Olga
Bãdeanu
- 1 x locul I judeþean (Secþiunea Solist
vocal muzicã uºoarã): Alchihabi Amira
Mariam (8B) – prof. ªtefania Ivaºcu
- 2 x locul II judeþean: Rusu Denisa
(7C; Secþiunea Solist vocal muzicã popularã) – prof. ªtefania Ivaºcu; Androne
Rãzvan (CP B; Secþiunea Teatru recital)
–prof. Carmen Stoica ºi Adriana
ªerbãnescu
41. Concursul Internaþional „Copii,
salvaþi planeta albastrã!” – Rezultate în
aºteptare:
- Participanþi: Chiþu Ioana (7A;
Secþiunea Poezie); Iorga Rareº, Poºchinã
Andreea, Tudor Sabrina ºi Vlãdescu
Alexandru (7A; Secþiunea Eseu); Milea
Daniela ºi Popescu Bianca (7A; Secþiunea
Desen); Radu Andrei (7A; Secþiunea Film
de scurt metraj) – prof. Aurora Zamfir
De asemenea, aºteptãm rezultatele
etapelor naþionale pentru copiii noºtri,
care vor participa în vacanþã la etapele
finale ale concursurilor: „Democraþie ºi toleranþã” (Deva), „Mesajul meu antidrog”,
„Tinere condeie”, „Concursul naþional
epistolar Scrisoare pentru prietenul meu
(SNAC)”, precum ºi de la Concursul
Naþional de Reviste ªcolare, la care s-a
calificat ºi revista noastrã, intitulatã „Joc
de creion”.
Dupã cum se poate vedea clar, suntem o ºcoalã în care cadrele didactice
sunt implicate ºi interesate de valorificarea tuturor talentelor ºi intereselor
elevilor noºtri: talente artistice ºi sportive,
înclinaþii intelectuale, competenþe specifice diferitelor discipline de studiu, abilitãþi
inter- ºi transdisciplinare, competenþe digitale ori priceperi ºi deprinderi care contribuie la formarea abilitãþilor de viaþã ale
tinerilor.
A fost un an rodnic, un an la finalul
cãruia toþi abolvenþii noºtri au ocupat un
loc la liceul dorit, un an în care ºeful de
promoþie, Andrei Stanciu, a ales sã fie
viitor elev al CNNT Pucioasa, un an greu,
însã… „Totul e bine când se terminã cu
bine”, nu-i aºa?
VACANÞÃ PLÃCUTÃ
ªI BINEMERITATÃ!
Director,
Prof. Aurora Zamfir
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„BÃILE PUCIOASA – CASE DE POVESTE
- arhitectura ºi povestea caselor
de vilegiaturã”
Ordinul
Arhitecþilor
din
România a aprobat finanþarea
proiectului „BÃILE PUCIOASA
– CASE DE POVESTE - arhitectura ºi povestea caselor de
vilegiaturã”. Este unul din cele
11 proiecte finanþate la nivelul
întregii
þãri
din
Timbrul
Arhitecturii ºi va fi realizat prin
parteneriatul
OAR
Filiala
Muntenia Vest - Centrul Cultural
European Pucioasa - Primãria
Oraºului Pucioasa.
Proiectul are ca scop diversificarea activitãþilor culturale ºi
educaþionale,
recâºtigarea
prestigiului de odinioarã, promovarea ºi creºterea interesului
locuitorilor pentru valorile culturale ºi arhitecturale zonale, care
sã conducã la conturarea caracterului localitãþii.
Proiectul nostru, BÃILE
PUCIOASA – CASE DE
POVESTE - arhitectura ºi
povestea caselor de vilegiaturã,
urmãreºte inventarierea, cercetarea ºi promovarea caselor
cu specific balnear ºi de vilegiaturã din oraºul Pucioasa.
Proiectul, prin activitãþile sale,
va scoate în evidenþã potenþialul
cultural, balnear ºi turistic al
oraºului, va rãspunde nevoii de

proprietarii caselor, culegere
date pentru scrierea poveºtilor,
interviuri cu cetãþenii.
Realizarea
activitãþii:
culegere documente de arhivã
sau personale, înregistrãri
audio ºi video.
Centralizarea
datelor
obþinute ºi o analizã etnograficã, sociologicã finalã a
acestora. (realizarea studiului)
Tabãra de arhitecturã ºi atelierul de creaþie machete (participã elevi ºi profesori ai
Liceului de Arte “Bãlaºa
Doamna” din Târgoviºte, sectia
arhitecturã, alãturi de arhitecþi ºi
studenþi ai Facultãþii de
Arhitecturã).
Sesiunea de comunicãri/
Expozitie de fotografie si
machete.

cunoaºtere a valorilor arhitecturale zonale ºi va fi promovat în
rândul unui public larg specific
zonal.
Totodatã, va contribui la
conºtientizarea
comunitãþii
asupra patrimoniului balnear
(mobil ºi imobil) ºi valoarea
identitarã ºi tradiþionalã pe care

acest patrimoniu o poartã.
Cercetare cu tema: CASE
DE
POVESTE
simplã
descriere a activitãþilor:
a) depistarea, inventarierea
ºi cercetarea a 10 case (vile)
cu specific balnear ºi de vilegiaturã existente, ce ar pune în
luminã vechea atmosferã de

vilegiaturã a Bãilor Pucioasa;
b) studiu antropologic - cultural ºi al arhitecturii de vilegiaturã;
c) povestea caselor ºi a
familiilor de renume din Bãile
Pucioasa.
Pregãtirea activitãþii constã
în documentare, interviuri cu

Persoanele
care
pot
sprijini cu materiale (foto, ilustrate,
vederi,
documente,
însemnãri inedite, imagini ale
caselor ºi familiilor reprezentative
ale
oraºului)
ne
pot
contacta
la e-mail:
casedepovestepucioasa18@yahoo.com,
pagina de facebook: Bãile
Pucioasa - Case de poveste.

Dupã o perioadã destul de lungã,
fotbalul revine în oraºul nostru!

Nicio secundã nu am abandonat dorinþa iubitorilor de fotbal de a avea o echipã a
oraºului!
Mi-am dorit mult asta, însã
nu în orice condiþii, pentru cã
detest sã investesc în mediocritate!
Astãzi
pot
spune
cã
aºteptarea a luat sfârºit! Dupã o
perioadã destul de lungã, fotbalul revine în oraºul nostru!
ªi nu oricum!
Pe stadionul de pe dealul
Patrana vom vedea din varã
meciuri de fotbal de calitate, în
divizia C!!!
AS FC Aninoasa se transformã în AS FC Pucioasa!!!
Mulþumesc domnilor Cristi
Mitrea - preºedintele clubului ºi
domnului Cristi Bãlaºa antrenorul echipei, pentru faptul
cã si-au dorit acest parteneriat
cu noi!
Le urãm bun venit ºi îi asigurãm de tot sprijinul nostru!!!
Hai Pucioasa!!!
M-am deplasat împreuna cu
preºedintele FC Pucioasa,
domnul
Cristi
Mitrea
si
antrenorul echipei, domnul
Cristi Balasa la Constanta.

Motivul vizitei a fost unul
foarte important!
Mizând pe prietenia pe care
Cristi Bãlaºa o are cu cel mai
mare fotbalist român al tuturor
timpurilor, Gheorghe Hagi,
ne-am prezentat în faþa dânsului ºi i-am solicitat sprijinul pentru
consolidarea
echipei
ORAªULUI PUCIOASA, cu fotbaliºti din pepiniera proprie!
Poate surprinzãtor pentru
unii, marele nostru fotbalist nu a
ezitat o secundã!
Au fost identificate câteva
posturi deficitare, fiind nominalizaþi câþiva fotbaliºti de perspectivã, pe care îi vom contacta pentru a întãri echipa noastrã, având acordul lui Gicã Hagi!
Discutiile vor continua sãptãmâna viitoare ºi sunt sigur cã
o bunã parte se vor ºi concretiza!!!
I-am mulþumit pentru sprijin,
lansându-i lui Gicã Hagi invitaþia
de a-ºi urmãri fotbaliºtii la
Pucioasa, cu prima ocazie!!!

c

Ing. Constantin Emilian Ana,
Primarul Oraºului Pucioasa
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