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Proiecte pentru Pucioasa

Atenþie!

Aveþi la
dispoziþie
un numãr
de TelVerde!

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

Un nou proiect
semnat: “Reabilitarea,
modernizarea
ºi dotarea
Ambulatoriului
Integrat al Spitalului
Orãºenesc Pucioasa”
■ pagina 5
Încã 6 drumuri
de interes local vor fi
modernizate!
■ pagina 6
6 Decembrie –
Sfântul Ierarh Nicolae
LA MULÞI ANI
tuturor sãrbãtoriþilor!
■ pagina 6
■ continuare în pagina 8

Buletin de informare

pagina 2

Pucioasa
Hotãrâri ale Consiliului Local Pucioasa
al o raºului

- ªedinþã extraordinarã
din 24.10.2019 –
HOTÃRÂRE

douã tractoare noi cu accesorii compatibile
pentru salubrizare, de cãtre S. C. SERVICII
COMUNITARE DE UTILITÃÞI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.

Privind: privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 8
748/20.06.2005 ce are ca obiect închirierea
terenului în suprafaþã de 217.730 mp, situat
în oraºul Pucioasa, punct Cariera de Gips,
titular S. C. HEIDELBERGCEMENT
ROMÂNIA S. A.

HOTÃRÂRE

Privind: achiziþia din sistemul electronic
de achiziþii publice (SEAP), a douã tractoare
cu accesorii compatibile pentru salubrizare,
de cãtre S. C. SERVICII COMUNITARE DE
UTILITÃÞI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.
R. L.

HOTÃRÂRE

HOTÃRÂRE

Privind: modificarea Art. 2 ºi Art. 4 din
HCL nr. 158/25.09.2019 privind scoaterea la
licitaþie în vederea închirierii, a trei loturi în
suprafaþã totalã de 6 100 mp din care: 1 079
mp lot 1, 1 521 mp lot 2 ºi 3 500 mp lot 3, situate în oraºul Pucioasa, str. Morilor, nr. 44A,
proprietate privatã a Unitãþii Administrativ
Teritoriale Oraºul Pucioasa, înscrise în
cartea funciarã cu nr. 74 030 în vederea
amenajãrii unor parcuri auto.

HOTÃRÂRE

Privind:
aprobarea
deplasãrii
în
Municipiul Cartaxo - Portugalia a delegaþiei
oraºului Pucioasa în perioada 29 octombrie
2019 - 02 noiembrie 2019.

HOTÃRÂRE

Privind: aprobarea modificãrii Anexei nr.1
la HCL nr. 142/28.08.2019 privind aprobarea
modificãrii HCL nr. 127/25.07.2019 privind
modificarea Anexelor nr.1 si nr.2 la HCL nr.
52/25.04.2019 privind aprobarea creditelor
de angajament pentru acþiuni multianuale perioada 2019-2021, conform Anexelor nr.1
si nr. 2.

HOTÃRÂRE

Privind: rectificarea bugetului local al
U.A.T. Oraºul Pucioasa pe anul 2019.
Rectificarea bugetului de venituri
proprii si subvenþii al Centrului Cultural
European Pucioasa pe anul 2019.
Rectificarea bugetului de venituri
proprii si subvenþii al Spitalului Orãºenesc
Pucioasa pe anul 2019.

Privind: aprobarea subvenþionãrii totale a
sterilizãrii câinilor cu stãpân de rasã comunã
sau metiºi ai acestora, din oraºul Pucioasa ºi
a concesiunii operaþiunilor de sterilizare,
cãtre unul sau mai mulþi medici veterinari de
liberã practicã, organizaþi în condiþiile legii.

HOTÃRÂRE

- ªedinþã ordinarã
din 31.10.2019 HOTÃRÂRE

Privind: aprobarea organigramei, ºtatelor
de funcþii din cadrul U. A. T. Oraºul Pucioasa
la data de 01.11.2019 dupã aplicarea
prevederilor OUG nr. 57/2019 - privind Codul
administrativ ºi promovarea în grad a
funcþionarilor publici în semestrul II/2019.

HOTÃRÂRE

Privind: aprobarea unui schimb de
locuinþe ANL.

HOTÃRÂRE

Privind: aprobarea unui schimb de
locuinþe ANL.

HOTÃRÂRE

Privind: prelungirea repartizãrii ap. nr. 3,
bl. 2 ANL, str. Rândunelelor, doamnei Chiran

Lenuþa ºi scutirea de la plata chiriei conform
Legii nr. 448/2006.

HOTÃRÂRE

Privind: aprobarea încheierii unui act
adiþional privind prelungirea termenului la
contractul de închiriere nr. 768/2399/2015.

HOTÃRÂRE

Privind: aprobarea prelungirii termenului
la contractul de închiriere nr. 15742/2009 / nr.
GDF5157-900506/2009 ce are ca obiect
închirierea terenului în suprafaþã de 0,5 mp,
situat în oraºul Pucioasa, Diaconeºti, nr. 7 ºi
0,5 mp, situat Pucioasa, Glodeni vale, nr. 5,
titular S. C. GDF SUEZ Energy Romania S.
A.

HOTÃRÂRE

Privind: revocarea Hotãrârii Consiliului
Local Pucioasa nr. 156/25.09.2019 privind
achiziþia din sistemul electronic de achiziþii
publice (SEAP), prin procedurã simplificatã,
în sistem de leasing financiar pe 3 ani, a

Privind: modificarea ºi completarea
Anexei nr. 1 din H. C. L. nr. 161/25.09.2019
privind
desemnarea
reprezentanþilor
Consiliului Local al oraºului Pucioasa în
Consiliile de Administraþie ale unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar de stat, precum ºi
în Consiliul de Administraþie al Clubului
Copiilor Nicolae Mateescu din oraºul
Pucioasa, pentru anul ºcolar 2019 - 2020.

HOTÃRÂRE

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

HOTÃRÂRE

Privind: rectificarea bugetului local al U.
A. T. Oraºul Pucioasa pe anul 2019.
Rectificarea bugetului de venituri proprii
ºi subvenþii al Centrului Cultural European
Pucioasa pe anul 2019.

Privind: rectificarea bugetului local al U.
A. T. Oraºul Pucioasa pe anul 2019.

BIROU STARE CIVILÃ
O C T O M B R I E 2019
NAªTERI

UDILÃ DÃNUÞ-AVRAM-COSTI - 26.09.2019; MARCHESE ALICIA
- 21.12.2016 ACT TRANSCRIS ITALIA, COJOCARU RICHARDANDREI - 17.07.2019 REGATUL UNIT
LE DORIM SÃNÃTATE!

CÃSÃTORII

ªERBAN IONUÞ ªI DOBRE RALUCA - FLORENTINA 05.10.2019; PÎNTEA ADRIAN - NICOLAE ªI GOGIOIU LUMINIÞA 05.10.2019; NUÞÃ MIHAI - CRISTIAN ªI OPREA IASMINA - ELENA
- 12.10.2019; ROªOIU RAREª - ªTEFÃNIÞÃ ªI BÃDICÃ ALEXANDRA
- ALINA - 12.10.2019;
LE DORIM ,,CASÃ DE PIATRÃ`` !

DECESE

NISTOR ELENA - 85 ANI; HOMEGHI ELENA - 85 ANI;
CUCUTEANU ADRIAN - 60 ANI; MÃNOIU MARIUS - ANDREI-39 ANI;
MIRONESCU DUMITRU - 51 ANI; NEGOESCU VIORICA - 88 ANI;
MAGHIARI AURICA - 78 ANI; FLOREA VERGINIA - 90 ANI; NIÞU
IONUÞ - 40 ANI; ALBESCU CONSTANTIN - 67 ANI; MAGHIARI
STELIAN - 83 ANI; IORDACHE SILVIA - 69 ANI; POPESCU ION - 77
ANI; RUNCEANU ELENA - 91 ANI; POPESCU ROMEL - 81 ANI; ALACI
EUGEN - 65 ANI; DAVIDESCU CONSTANTIN - 66 ANI; STOENICÃ
ANA - 81 ANI; ANDREI CONSTANÞA - 77 ANI; SONTICÃ ªTEFAN - 67
ANI; OPREA ELENA - 92 ANI.
DUMNEZEU SÃ-I ODIHNEASCÃ!
ÎNTOCMIT,
OFIÞER STARE CIVILÃ,
MÃNICA GEORGIANA

Cotidianul
britanic
The
Telegraph a publicat un articol în
care a menþionat cele mai interesante lucruri despre România.
Materialul, intitulat "17 lucruri fascinante pe care nu le ºtiaþi despre
România", reprezintã o sintezã a
celor mai inedite aspecte legate de
þara noastrã, ce ar putea sã creascã
ºi interesul turiºtilor strãini.
1.Este casa celei mai grele
clãdiri din lume - Palatul
Parlamentului, care a costat aproximativ 3 miliarde de dolari.
Construcþia conþine 3.500 tone de
cristal, 480 de candelabre ºi
700.000 de tone de oþel ºi bronz au
fost folosite pentru uºile ºi ferestrele
monumentale. Guiness World
Records a declarat clãdirea drept
cea mai grea de pe planetã.
2.Aici se aflã ºi cel mai frumos
drum din lume: Jeremy Clarkson a
spus cã a gãsit în mijlocul României
cel mai frumos drum din lume Transfãgãrãºanul.
3.România este a cincea þarã

HOTÃRÂRE

din punct de vedere al consumului
de alcool din lume, dupã Belarus,
Rusia, Republica Moldova ºi
Lituania.
4.Turiºtii ar putea gãsi aici cel
mai mare mamifer din Europa bizonul - a fost vânat aproape pânã
la extincþie, însã a fost readus în
mai multe þãri europene, inclusiv
România.
5.Este adevãrata casã a lui
Borat - scene din filmului lui Sacha
Baron Choen au fost filmate în satul
Glod din România.
6. În Bucureºti se aflã una dintre
cele mai frumoase librãrii din lume Cãrtureºti Carusel, unde se aflã mai
mult de 10.000 de cãrþi.
7.Reþeaua 4G de aici este de
invidiat; calitatea reþelei ocupã locul
patru din 78 de þãri.
8.Reþeaua de cale feratã este de
asemenea impresionantã - aceasta
are o lungime de 22.298 km ºi este
astfel pe locul 15 în lume din punct
de vedere al dimensiunii.
9.Aici existã un Arc de Triumf

asemãnãtor cu cel din Paris.
10.Existã chiar ºi o sculpturã în
munþi similarã cu cea de pe muntele
Rushmore (lângã Porþile de Fier).
11.Un oraº de aici are un semn
asemãnãtor semnului hollywoodian:
Braºov.
12.Este locul de naºtere al
cafelei bune: Francesco Illy, fondatorul companiei de cafea Illy, s-a
nãscut în Timiºoara; ulterior s-a
mutat în Viena ºi apoi în oraºul italian Trieste.
13.Românii au fãcut cel mai
mare steag din lume: un steag de
cinci tone care mãsura 349 metri
lungime ºi 227 metri lãþime a fost
fãcut în România în 2013.
14.Românii au mai doborât câteva recorduri: au fãcut cel mai mare
cârnat din lume, dar ºi cel mai mare
bol de gulaº. De asemenea, firma
de asigurãri ING Asigurãri de Viaþã
(acum NN) a printat cel mai mare
document din lume (peste nouã
metri avea acesta).
15.Au inventat o sumedenie de
lucruri: Nicolae Paulescu a
descoperit insulina, Henri Coandã a
inventat avionul cu motor ºi
Petrache Poenaru, stiloul. Þara are
patru laureaþi Nobel: George Emil
Palade (medicinã), Elie Wiesel
(pace), Herta Muller (literaturã) ºi
ªtefan Hell (chimie).
16.Bisericile din România sunt
spectaculoase
mãnãstirea
Voroneþ, de pildã, a fost denumitã
Capela Sixtinã a României.
17.În România se aflã ºi un cimitir foarte interesant - Cimitirul Vesel
din Sãpânþa.
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Stimaþi cetãþeni,
Aºa cum vã informam la sfârºitul lunii trecute, urmare a dialogului purtat cu mai mulþi
iubitori de animale am solicitat, în ºedinþã de
Consiliu Local, alocarea unei sume de bani
pentru sterilizarea pânã la sfarºitul anului a
douã sute de femele cu stãpân, ce aparþin
rasei comune sau a metiºilor acestora.
Prin Hotãrârea Consiliului Local al
Oraºului Pucioasa înregistratã sub nr.
190/31.10.2019 s-a aprobat subvenþionarea
totalã a sterilizãrii câinilor cu stãpân de rasã
comunã sau metiºi ai acestora, din oraºul
Pucioasa ºi a concesiunii operaþiunilor de
sterilizare, cãtre unul sau mai mulþi medici
veterinari de liberã practicã, organizaþi în
condiþiile legii.
Conform prevederilor
art. 13^2 din
Ordonanþa de Urgenþã nr. 155/2001 privind
aprobarea programului de gestionare a
câinilor fãrã stãpân, "Este obligatorie sterilizarea câinilor cu sau fãrã stãpân
aparþinând rasei comune, metiºii acestora,
excepþie fãcând exemplarele cu regim special prevãzute în normele metodologice de
aplicare a prezentei ordonanþei de urgenþã ".
Potrivit dispoziþiilor art. 41 H.G. nr.

Pucioasa

1059/2013 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 155/2001 privind
aprobarea programului de gestionare a
câinilor fãrã stãpân:
"(1) Consiliile locale pot subvenþiona total
sau parþial sterilizarea câinilor cu stãpân ce

aparþin rasei comune sau a metiºilor acestora aflaþi pe raza unitãþii administrativ-teritoriale, prin concesionarea, în condiþiile prevãzute la art. 8, a operaþiunilor de sterilizare
cãtre unul sau mai mulþi medici veterinari de
liberã practicã, organizaþi în condiþiile legii.
(2) Deþinãtorii de câini de rasã comunã

ÞI-A
AI PREGÃTIT
LOCUINÞA/GOSPODÃRIA
PENTRU SEZONUL RECE?
Se apropie sezonul rece, iar statistica
aratã cã în aceastã perioadã majoritatea
incendiilor care s-au manifestat la
gospodãriile populaþiei au fost cauzate de
sistemele de încãlzire exploatate fãrã
respectarea normelor de prevenire a
incendiilor. Pentru a preîntâmpina producerea unor astfel de evenimente, care se pot
sfârºi tragic, cu pierderi de vieþi omeneºti ºi
pagube materiale importante, vã reamintim
câteva mãsuri ce trebuie respectate pentru
siguranþa dumneavoastrã:
- sobele vor fi obligatoriu verificate,
curãþate ºi reparate de persoane specializate ºi autorizate;
-în faþa uºilor sobelor, pardoseala combustibilã va fi protejatã cu o tablã cu dimensiunile de 50x70 cm, astfel se asigurã protecþia faþã de cãderea accidentalã direct pe
podea a jarului sau a lemnelor aprinse;
- focul în sobe va fi supravegheat în permanenþã;
- supravegheaþi permanent jocul copiilor;
- noaptea nu se va încãrca soba cu
lemne, iar la sobele cu gaze naturale nu se
va lãsa arzãtorul aprins;
- coºurile, burlanele ºi canalele de fum
vor fi obligatoriu verificate, curãþate ºi
reparate cel puþin o datã pe an;

pagina 3
sau metiºi ai acestora care doresc sã beneficieze de subvenþionarea sterilizãrii câinilor
pe care îi deþin depun o solicitare în acest
sens la consiliile locale.
(3) Consiliile locale transmit persoanelor
care au fãcut solicitarea potrivit alin. (2)
adresa cabinetelor medicale veterinare de
liberã practicã cãtre care s-a fãcut concesionarea sterilizãrilor împreunã cu un bon de
ordine cu numele ºi adresa deþinãtorului
câinelui, care va fi parafat ºi semnat de
medicul veterinar dupã efectuarea operaþiei
de sterilizare".
Deþinãtorii de câini de rasã comunã ce
doresc sã beneficieze de subvenþionarea
totalã a sterilizãrii câinilor pe care îi deþin trebuie sã depunã o solicitare în acest sens la
Primãria Pucioasa, pânã la data de 1 decembrie 2019.
Dacã demersul nostru va avea succesul
scontat vom continua acþiunea de sterilizare
ºi pe tot parcursul anului 2020.
Vã menþionãm încã o data cã, mai mult
decât orice, avem obligaþia de a asigura
liniºtea ºi siguranþa copiilor ºi a cetãþenilor
noºtri!
Primarul Oraºului Pucioasa
Ing. Constantin Emilian Ana

REBUS

- coºurile, burlanele ºi canalele de fum
vor fi izolate faþã de elementele combustibile
ale pereþilor, planºeelor ºi acoperiºurilor;
- în podul casei, coºul de fum va fi obligatoriu tencuit, pentru a nu prezenta fisuri
prin care ar putea pãtrunde scântei ce pot fi
surse de aprindere;
- se vor utiliza întrerupãtoare, prize sau
cabluri electrice fãrã defecþiuni sau
improvizaþii;
- se vor utiliza numai siguranþe omologate în tablourile electrice;
- evitaþi suprasolicitarea instalaþiilor electrice;
- aprinderea focului la aragaz sau în
sobele alimentate cu gaze naturale se va
face dupã principiul "gaz pe flacãrã";
- cenuºa ºi jarul provenite de la sobe vor
fi depozitate într-un loc special amenajat ºi
se va stinge cu apã;
-verificarea etanºeitãþii buteliei de aragaz
ºi a instalaþiei de alimentare cu gaze se va
face cu apã ºi sãpun;
- se vor utiliza pentru încãlzirea
camerelor de locuit numai aparate electrice
omologate.
Cadru tehnic P.S.I.
Nãstase Cornel

Orizontal

Vertical

Capitala Franþei.
Cu pielea pigmentatã
A dispãrea cãtre vest.
(feminin plural).
Întuneric.
Chemat telefonic.
Metal foarte cunoscut.
Deplasare cu ajutorul
Deplasat pe jos.
roþilor.
Hidrocarburã cu doi atomi
Lipsit de umanitate.
de carbon.
Reuniune cu caracter
muzical.
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Pucioasa

Primãria Pucioasa - telefon: 0245.232.277; fax: 0245.232.276

Tipãrit la Tipografia ARTPRESS

Buletin de informare

pagina 4

al o raºului

Pucioasa

Experienþã europeanã
pentru ªcoala Gimnazialã nr. 4
“Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa

În perioada 24-28 iunie 2019, a avut
loc activitatea de formare pe termen
scurt, în Franþa, la Moulin - Neuf, în
cadrul Proiectului "Well-Being - At the
Heart of Every School", finanþat de
Comisia Europeanã prin Programul
Erasmus+, Acþiunea-cheie 2, Cooperare
pentru inovare ºi schimb de bune practici (KA 229). Din partea ºcolii noastre, a
participat doamna profesor pentru
învãþãmântul primar, Oana Costache,
membrã a echipei de proiect a ºcolii.
Activitatea a fost una fructuoasã, cu
multe activitãþi cultural-educative, cen-

trate pe obiectivele proiectului.
Agenda întâlnirii a cuprins vizita ºcolii
din Franþa, vizita unei grãdiniþe ºi a unei
ºcoli primare din Montpon Menerol, ca ºi
vizita Centrului de activitãþi After School.
Membrii parteneriatului din România,
Franþa ºi Þara Galilor au participat la
ºedinþe ºi mese rotunde, în cadrul cãrora au fost evaluate activitãþile proiectului
ºi s-a stabilit calendarul activitãþilor
viitoare, îndeosebi interacþiunea ºi
schimbul de experienþã între elevi care
se va desfãºura în al doilea an de
proiect.

Prãjiturã deºteaptã
cu Ciocolatã
Ingrediente - 10 porþii

● 4 ouã mari
● 120 g unt
● 600 ml lapte
● 110 g zahãr pudrã
● 100 g zahãr tos
● 50 de g de cacao
● 110 g de fãinã
● 1 praf de sare
● 1/2 linguriþã oþet
● 1 lingurã extract de vanilie
● 30 ml cafea espresso foarte concentratã
În plus:
● zahãr pudrã pentru presãrat
● unt solid pentru uns forma

Mod de preparare:

Pentru preparare eu voi folosi un
robot de bucãtãrie, dar te poþi ajuta ºi
de un mixer, sã meargã treaba mai

repede. Separã ouãle ºi mixeazã gãlbenuºurile cu zahãrul pudrã, pânã se
umflã ºi se albesc. Amestecã fãina cu
praful de cacao ºi pune-le uºor peste
gãlbenuºuri. Adaugã untul topit ºi
esenþele. Toarnã laptele, puþin câte
puþin ºi omogenizeazã bine cu telul.
Separat, mixeazã albuºurile cu un praf
de sare ºi zeamã de lãmâie, apoi
adaugã treptat zahãrul tos ºi bate
pânã obþii o bezea. Pune apoi
albuºurile în compoziþia cu cacao ºi
amestecã cu grijã. Unge o tavã dreptunghiularã cu unt ºi toarnã încet compoziþia. Pune tava în cuptorul încãlzit la
180 de grade ºi las-o la copt 45 de
minute. Lasã apoi prãjitura sã se
rãceascã bine, porþioneaz-o ºi
pudreaz-o cu zahãr.
Poftã bunã!

Un accent deosebit a fost pus pe utilizarea mijloacelor multimedia în procesul de învãþare-predare ºi pe eficienþa
acestora în cadrul lecþiilor, dar ºi în
cadrul proiectului Erasmus+. A fost realizatã o expoziþie cu produsele proiectului, la care au participat membri ai comunitãþii locale, inspectori, cadre didactice
ºi pãrinþi.
Profesorii din România ºi Þara Galilor
au asistat la orele de curs ºi au observant cum artele vizuale ºi muzica devin
parte integrantã din activitãþile didactice,

conferind elevilor ºi cadrelor o stare de
bine.
Mobilitatea s-a finalizat cu primirea
certificatelor de participare ºi evaluarea
vizitei. Suntem nerãbdãtori sã continuãm
colaborarea cu partenerii din Franþa ºi
Þara Galilor în anul ºcolar 2019-2020 (al
doilea an de proiect), cu speranþa cã
fiecare activitate derulatã va eficientiza
procesul de învãþare, va consolida relaþiile elevi-profesori ºi va creºte starea de
bine din ºcoalã.
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Un nou proiect semnat: “Reabilitarea,
modernizarea ºi dotarea Ambulatoriului
Integrat al Spitalului Orãºenesc Pucioasa”

Dupã ce în data de 19 iunie 2019 am
semnat la sediul ADR Sud Muntenia
contractul de finanþare prin fonduri
europene pentru cel mai mare proiect
finanþat cu fonduri nerambursabile din
istoria oraºului Pucioasa (32.270.838 lei)
- "Creºterea eficienþei energetice a
Spitalului Orãºenesc Pucioasa", astãzi,
8 noiembrie 2019 am semnat contractul
de
finanþare
pentru
proiectul
"Reabilitarea, modernizarea ºi dotarea
Ambulatoriului Integrat al Spitalului
Orãºenesc Pucioasa", cu o valoare
totalã de 10.698.181,73 lei, cofinanþarea
fiind 2%!
Proiectul constã în: reabilitarea,
refuncþionalizarea ºi dotarea celor 3
tronsoane de clãdire ce alcãtuiesc
Ambulatoriul integrat al Spitalului
Orãºenesc Pucioasa.

Prin aceastã investitie se vor realiza:
- refuncþionalizarea ºi recompartimentarea minimalã a spaþiilor cu pereþi
din gips carton, fãrã a necesita intervenþii complexe asupra pereþilor existenþi, astfel încât noua compartimentare
sã cuprindã toate cabinetele din ambulatoriu, inclusiv spaþiile conexe ºi anexele
acestora;
- dotarea cu un lift nou interior, care
va face legãtura între parter ºi etajul 1 al
Ambulatoriului;
- înlocuirea tâmplãriei interioare (uºile
de acces în cabinete);
- înlocuirea finisajului de pardosealã
cu un Covor PVC;
- dotarea coridoarelor cu mana
curenta ºi protecþii pereþi la lovire ºi protecþie la colþuri;
- refacerea finisajelor la pereþi - tapet

S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITÃÞI
PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.
achiziþioneazã un buldoexcavator
ºi 2 tractoare
Unul dintre scopurile noastre principale este acela de a avea un oraº curat!
În acest sens, am luat împreunã cu
Primãria Pucioasa decizia de a achiziþiona utilaje care sã ne ajute în activitatea noastrã.
Având în vedere cã S.C. SERVICII
COMUNITARE DE UTILITÃÞI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S.R.L. este autorizatã de cãtre Autoritatea Naþionalã de
Reglementare
pentru
Serviciile
Comunitare de Utilitãþi Publice –
A.N.R.S.C. pentru prestarea unor activitãþi specifice de salubrizare (mãturatul,
spãlatul, stropirea ºi întreþinerea cãilor
publice; curãþarea ºi transportul zãpezii
de pe cãile publice ºi menþinerea în
funcþiune a acestora pe timp de polei
sau de îngheþ), conform legislaþiei în
vigoare (Anexa 10 la Hot. 745/2007),
aceasta trebuie sã respecte anumite
condiþii, printre care ºi existenþa unei
baze materiale specifice.
Pentru întreþinerea curãþeniei, strângerea deºeurile menajere - mai ales de
construcþii – dar ºi vegetale de la “þarcurile” de pe raza oraºului ºi din alte
zone transformate în depozite temporare, pentru deszãpezire ºi îndeosebi
pentru încãrcarea sãrãriþei cu material

antiderapant s-a decis achiziþionarea
unui utilaj buldoexcavator ºi începerea
procedurilor pentru achiziþia publicã a
douã tractoare noi cu accesorii compatibile pentru salubrizare.
Vorbim despre un tractor modern,
cu tehnologie actualã, care sã respecte
normele europene de poluare ºi mediu,
de o capacitate cilindricã mai ridicatã
pentru a putea face faþã ºi unei
deszãpeziri în zonele în pantã - de
minim 100 CP. Va avea ca accesorii de
lucru pentru salubrizare:
- tocãtor vegetaþie ierboasã;
- lamã deszãpezire în V;
- sãrãriþã cu autoîncãrcare.
Pentru strãduþele înguste ºi pentru
trotuare, vom achiziþiona un al doilea
tractor de minim 40 CP, dar care sã nu
depãºeascã 1,60 m lãþime. Accesoriile
de lucru necesare pentru salubrizare
sunt:
- lamã deszãpezire în V;
- remorcã monoax;
- mãturãtor stradal.
Achiziþiile menþionate vor duce la o
creºtere a eficienþei prestãrii serviciilor
de salubrizare de cãtre societate, în
numele autoritãþii locale, Primãria
Pucioasa.

PVC plus vopsea lavabilã antimicrobianã
ºi antifungicã:
- si cel mai important, dotarea cabinetelor cu echipamente medicale moderne ºi eficiente energetic.
Necesitatea implementãrii acestui
proiect, complementar cu primul proiect
semnat pentru spital, rezultã din cerinþa
generalã privind creºterea calitãþii serviciilor medicale si dezvoltarea rapidã a
departamentelor funcþionale ale acestora. Prin realizarea acestei investitii se
doreºte a se asigura o locaþie optimã din
punct de vedere al amplasãrii, amenajãrii ºi echipãrii, unde sã poatã fi acordatã asistenþã medicalã de tip ambulatoriu, pentru toþi locuitorii Orasului

Pucioasa ºi ai zonelor limitrofe.
Prin plusul de calitate adus se
întrunesc condiþiile dezvoltãrii infrastructurii serviciilor capabile sã furnizeze
îngrijire primarã continuã ceea ce conduce atât la eficientizarea sistemului de
sãnãtate, prin reducerea internãrilor
evitabile, cât ºi la accesibilizarea ofertei
de servicii de asistenþã în cadrul ambulatoriului.
Sãnãtatea cetãþenilor, calitatea actului medical au fost ºi vor rãmâne o prioritate pentru actuala administraþie a
oraºului Pucioasa!
ing. Ana Constantin Emilian,
Primarul Oraºului Pucioasa
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Încã 6 drumuri de interes
local vor fi modernizate!
În data de 20 noiembrie 2019,
primarul oraºului Pucioasa ing.
Constantin Emilian Ana a semnat
contractul de execuþie a lucrãrilor
pentru obiectivul "Modernizare
drumuri de interes local în zona
Centralã, ªerbãneºti-Bela ºi
Miculeºti Diaconeºti din oraºul
Pucioasa - partea I".
Câºtigãtorul licitaþiei este SC
Muntenia INVEST SRL, cu o valoare ofertatã de 4.047.020,34 lei
fãrã TVA. Proiectul face obiectul
contractului de finanþare nr. 3379 /
27.11.2017 încheiat cu Ministerul

Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor
Europene prin Programul Naþional
de Dezvoltare Localã (PNDL 2).
Investiþia constã în modernizarea a 6 drumuri de interes
local (inclusiv sistem de preluare a
apelor pluviale): Colinei, Pãltiniº,
Narciselor, Soarelui, MãndeºtiBrebeneºti, 9 Mai. Strãzile incluse
se aflã în intravilanul Oraºului
Pucioasa, cu precãdere în zona
de nord a acestuia ºi cumuleazã o
lungime totalã de aproximativ 4
km. Imediat ce vremea va permite

vor începe lucrãrile de pregãtire a
terenului, iar durata de realizare a
investitiei este de 12 luni.

4.047.020,34 lei fãrã TVA,
valoarea proiectului
„Acesta este unul din cele 4
proiecte pe care noi le-am depus
pe PNDL ºi, din pãcate, este singurul pentru care am primit
finanþare. Pentru toate celelalte
stazi vã voi prezenta curând varianta de finantare pe care noi am
identificat-o!", primarul Oraºului
Pucioasa - Constantin Ana.

6 Decembrie – Sfântul Ierarh Nicolae
LA MULÞI ANI tuturor sãrbãtoriþilor!

Sfântul Ierarh Nicolae s-a nãscut în
þinutul Lichiei, într-o familie cu credinþã în Dumnezeu. El avea un unchi
episcop care i-a sfãtuit pe pãrinþii sãi
sã îºi îndrepte fiul cãtre slujirea
Bisericii. Nicolae a devenit preot,
trãind în post ºi rugãciuni, cu fricã de
Domnul.
Dupã moar tea pãrinþilor sãi, a
moºtenit o avere însemnatã. El a
dãruit foarte mult din ea celor sãraci,
ajutându-i pe cei aflaþi în nevoie.
S-a ridicat la cele veºnice dupã ce
a trãit îndelungat, timp în care a
sãvârºit foarte multe fapte bune. Din
sfintele lui moaºte a izvorât mir ºi
multe minuni s-au fãcut de atunci.
Dupã moar tea pãrinþilor sãi, a
moºtenit o avere însemnatã. El a
dãruit foarte mult din ea celor sãraci,
ajutându-i pe cei aflaþi în nevoie.
În fiecare an, în noaptea de 5 spre
6 decembrie, copiii îºi lustruiesc
ghetele, pentru cã Moº Nicolae vine
sã le aducã daruri, dacã au fost
cuminþi. Cei obraznici vor primi o
nuieluºã în loc de dulciuri ºi cadouri.
De Sfântul Nicolae, în case se
aduc crengi de pomi fructiferi care se
pun în apã pentru a înflori pânã de
Anul Nou. Dacã acest lucru se întâmplã, anul urmãtor va fi unul plin de
belºug.

Se mai spune cã în aceastã zi
Sfântul Nicolae se ascunde de Soare
ºi-ºi scuturã barba de ninsoare. În alte
regiuni, fetele se adunã în Ajunul
Sfântului Nicolae ºi fac plãcinte.
Seara, flãcãii dau nãvalã pentru
mânca acele plãcinte.
În ziua Sfântului Nicolae este bine
sã fii darnic ºi iubitor cu cei din jurul
tãu. Zgârcenia nu doar cã este consideratã un pãcat, dar îl mânie pe
Sfântul sãracilor, iar singurul cadou pe
care l-ai putea primi la anul ar fi o
nuieluºã.
Primul lucru pe care trebuie sã îl
faci în dimineaþa zilei de 6 Decembrie
este sã oferi un cadou unui sãrman.
Orice cadou simbolic, chiar ºi un covrig, îi va însenina ziua celui sãrman.
Se spune cã o familie sãracã avea
trei fete. ªi, atunci când acestea au
crescut, pãrinþii s-au gândit cã o viaþã
„uºoarã“ ar fi soluþia la sãrãcia în care
trãiau. Sfântul Nicolae a avut însã un
alt plan cu ele ºi le-a salvat sufletele,
pe rând, punându-le la fereastrã câte
o pungã cu bani.
Se mai povesteºte cã Sfântul ar fi
salvat de la naufragiu, prin rugãciune,
niºte marinari, iar de atunci aceºtia îl
cinstesc ºi îl considerã ocrotitorul lor.
Popularitatea sa a crescut atât de mult

încât în Rusia aproape toate bisericile
au colþ de rugãciune închinat Sfântului
Nicolae. Dupã o viaþã asprã, dar plinã
de credinþã a trecut la viaþã veºnicã pe
6 decembrie 343, iar din anul 1087,
moaºtele sale sunt pãstrate la o bisericã din Bari, în sudul Italiei.
În Scandinavia, cu mult timp în
urmã, Odin, zeul suprem, le aducea
daruri copiilor, iar celor din nordul
Germaniei, Zeul Thor. Acesta conducea o caleaºcã trasã de douã capre,
Cruncher ºi Cracker. La creºtinii din
Ghana, Moºul vine din junglã, iar în
Hawaii, cu barca. Sania trasã de reni
este încãrcatã cu daruri pentru copiii
din Danemarca, stelele dãruiesc
cadouri copiilor din Polonia, iar în
Ungaria, îngerii le aduc celor mici
bomboane ºi nuieluºe. O cãmilã
tânãrã îl ajutã pe Moº în Siria, iar la
noi, copiii cuminþi primesc daruri, însã
cei neascultãtori, nuieluºe.
Când ninge pe data de 6 decembrie
se spune cã Moºul îºi scuturã barba ºi
iarna poate sã înceapã. Aceasta este
ziua în care binele învinge, prin credinþã, rãul, iar în popor este numitã
Sânicoara. Oamenii se gândesc deja
la Ignat ºi la Sãrbãtoarea Crãciunului.
Pregãtirile încep!
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DE CE IUBIM ROMÂNIA?

Concurs naþional de creaþie literarã ºi plasticã - Ediþia a VIII-a
a - 2019
Marea Unire din 1918 a fost ºi
rãmâne o filã miraculoasã a istoriei
româneºti. Desãvârºirea unitãþii
naþionale a poporului român este
fapta istoricã a întregii naþiuni
române, realizatã prin vrerea unui
neam dornic de unitate ºi cu iubire de
neam.
B. INFORMAÞII DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului: “DE CE
IUBIM ROMÂNIA?”
B.2. Categoria în care se
încadreazã proiectul: creaþie literarã;
creaþie plasticã; artã fotograficã
B.3.
Participanþi:
preºcolari/elevi/studenþi.
C. REZUMATUL PROIECTULUI
Proiectul a fost conceput în vederea gãsirii celor mai eficiente modalitãþi de stimulare a interesului
elevilor/tinerilor pentru lecturã ºi
carte, dezvoltarea gustului pentru frumos, pentru literaturã, pentru tradiþii
ºi tot ce înseamnã adevãrata valoare
artisticã, spiritualã, civicã ºi moralã.
Activitãþile orientative propuse, care
se vor a fi stimulative, au ca obiectiv
dezvoltarea capacitãþii creatoare a
elevilor/tinerilor.
D.PREZENTAREA PROIECTU LUI
ARGUMENT:
În fiecare an ºcolar apropierea
zilei de 1 decembrie prilejuieºte
deschiderea unei palete largi de
evenimente culturale desfãºurate în
ºcoala noastrã. Ziua de 1 Decembrie
1918 marcheazã bilanþul luptei
românilor pentru întregire statalã,
care vine sã încununeze precedentele acþiuni ale fraþilor din Basarabia
(9 aprilie 1918) ºi Bucovina (15 / 28
noiembrie 1918). Poporul român a
valorificat conjunctura internaþionalã
creatã în urma primului razboi mondial ºi a ºtiut sã se afirme în contextul
miºcãrii de eliberare a popoarelor ºi
al victoriei principiului naþionalitãþilor
în Europa. 1 Decembrie este Ziua
Naþionalã a României. ªi noi, românii,
trebuie sã simþim româneºte ºi sã
cunoaºtem semnificaþia acestui
eveniment. Micii ºcolari trebuie
învãþaþi cã istoria neamului românesc
este ea însãºi o lecþie de viaþã, voinþã
ºi iubire! Calãuziþi de aceste fapte am
propus urmãtorul proiect ºi credem în
puterea acestuia de a uni ºi a cãlãuzi
spirite. Cel mai mare ºi mai fericit
moment din istoria noastrã s-a
desfãºurat la 1 Decembrie 1918.
Unirea tuturor românilor într-un singur stat a fost rezultatul firesc al
luptei de secole, dusã de poporul
român.
Pregatitã de fapta lui Mihai
Viteazul de la 1600, de ,,Unirea cea
micã" din 1859 ºi de lupta eroicã din
anii 1916-1918 ,,Unirea cea mare" sa înfãptuit la 1 Decembrie 1918. S-a
împlinit visarea cea mare ºi de totdeauna a românilor: Unirea României
într-o singurã þarã mare cu hotare
minunat de rotunde ºi întinse pânã
acolo unde oamenii vorbesc aceeaºi
limbã, limba românã.
“Te-am darâmat, hotar de odinioarã

Brâu împletit de lacrimi ºi de
sânge
Veriga ta de foc nu mã mai
strânge
ªi lanþul tãu a încetat sã doarã”
Unirea a fost salutatã de naþionalitãþile: saºi, maghiari, secui, pentru ei,
ca þi pentru români, viitorul însemnã
"a trãi unul lângã altul în pace"Desavârºirea unirii naþionale a
contribuit la fãurirea unei Românii
mai puternice ºi mai bogate.
România, þara noastrã, s-a fãurit
cu mari jertfe, cu viaþa a zeci ºi sute
de mii de viteji, sã nu-i uitãm ºi sã-i
slãvim din toata inima noastrã.
Dorim ca, prin modul în care
abordam tema ,,de ce iubim
România?", Ziua Naþionalã a
României, sã-i determinam pe copii
sã înþeleagã semnificaþia acestei zile
importante, prin povestiri istorice ºi
activitãþi interesante, sã trezim copiilor sentimente de mândrie ºi preþuire
a istoriei neamului românesc, sã
descopere valori morale ale poporului: dragoste de þarã, eroism, vitejie,
bunãtate.
E. SCOPUL PROIECTULUI:
- cunoaºterea însemnãtãþii zilei
de 1 Decembrie 1918 ºi ale consecinþelor actelor istorice înfãptuite
atunci asupra poporului român;
- încurajarea elevilor/tinerilor de
a-ºi prezenta propriile creaþii literare
sau plastice, pe tema propusã.
Obiective urmãrite:
● Exersarea deprinderile artistice;
● dezvoltarea componentei afective ºi volitiv-acþionare a personalitãþii
elevilor/tinerilor, prin acþiuni morale,
desfãºurate în ºcoala si în afara
acesteia.
● la elevi/tineri a sensibilitatii fata
de valorile morale
● antrenarea cadrelor didactice
în organizarea activitatilor extracurriculare desfasurate cu participarea
elevilor/tinerilor
● încurajarea si stimularea
interesului elevilor/tinerilor pentru
lumea miraculoasa a istoriei
● îmbogatirea orizontului cultural
si spiritual al elevilor/tinerilor
● stimularea creativitatii artistice
a elevilor/tinerilor si a cadrelor didactice
● sensibilizarea elevilor/tinerilor
fata de evenimentele nationale.
F. GRUPUL TINTA CAREIA I SE
ADRESEAZA PROIECTUL
● beneficiari directi: elevii din
învatamântul
gimnazial
/liceal/postliceal/universitar
● beneficiari indirecti: ceilalti elevi
ai scolii, cadrele didactice implicate,
invitati, profesorii care îndruma elevii/tinerii implicati în derularea activitatilor din proiect;
● comunitatea locala.
G. DURATA PROIECTULUI:
18.11.2019- 24. 12.2019
I. SECTIUNILE CONCURSULUI:
A1.Prescolari:
I. Grafica/desen.
Prescolarii participanti vor trimite

între 2-3 creatii care sa sugereze
punctul de vedere al autorului. (format A4)
A2. Elevi/tineri:
I. Poezie cu tematica: De ce iubim
Romania?
La aceasta sectiune se înscriu în
concurs, elevii/tinerii, care vor fi
admisi daca trimit 2 (doua) poezii,
tehnoredactate în câte doua exemplare.
II. Proza scurta
La aceasta sectiune se înscriu în
concurs elevii/tinerii, care vor fi
admisi daca trimit 2 (doua) texte în
proza scurta, de câte 2 pagini fiecare,
tehnoredactate în câte doua exemplare.
III. Grafica/desen.
Elevii/tinerii participanti vor trimite
între 2-3 creatii care sa sugereze
punctul de vedere al autorului. (format A4)
IV. Fotografie
Elevii/tinerii participanti vor trimite
între 3-5 fotografii , urmând ca juriul
sa selecteze fotografia considerata
cea mai reusita din punctul de vedere
al exprimarii artistice si al încadrarii
estetice. (format A4)
Elevii vor expedia creatiile pe
adresa: Luminita Gogioiu - Biblioteca
"Gh.N.Costescu" Pucioasa, strada
Fântânelor , nr 7, Pucioasa, jud.
Dâmbovita, cod 135400 - Pentru
Concurs, sau la adresa de mail
luminitagogioiu@yahoo.com,
în
perioada 18.11.2018 - 24 decembrie
2019, urmând ca rezultatele sa fie
anuntate în cursul lunii ianuarie 2020.
Premiile câstigatorilor din alte localitati sau judete vor fi expediate prin
Posta, cu confirmare de primire.
Creatiile elevilor, în dublu exemplar, tehnoredactate în format 14,
Times New Roman, distanta dintre
rânduri -1, se introduc într-un plic,
alaturi de fisa de înscriere, personalizata prin motto-ul ales. Primul plic
este introdus într-un plic mai mare,
pe care se înscrie adresa mai susmentionata. Fiecare lucrare înscrisa
în concurs va avea de asemenea
specificat si motto-ul ales de catre
participant. Creatiile elevilor nu se vor
returna participantilor, iar acest lucru
nu va atrage nicio pretentie de niciun
fel din partea organizatorilor concursului .
Toate creatiile elevilor vor fi apreciate de catre un juriu impartial, format din profesori competenti , personalitati ale culturii judetului, membri ai comunitatii locale. Câstigatorii
vor primi din partea organizatorilor
concursului diplome si mentiuni.
Pentru fiecare sectiune din concurs
se acorda premiile I, II, III si mentiune. Elevii care nu câstiga vreun
premiu sau mentiune vor primi diploma de participare, iar profesorul va fi
recompensat cu certificat de coordonator.
Vor fi descalificate de la început,
lucrarile ce contin greseli de exprimare sau de ortografie. Oricare dintre
lucrarile ce nu vor respecta vreo indicatie de mai sus, nu va mai fi evaluata si va fi exclusa automat din con-

Oameni de valoare
În ziua de 26 octombrie 2019,
concitadinul nostru Ion Bratu, om
de culturã, membru fondator al
Societãþii
Scriitorilor
Târgoviºteni, a participat la
ºedinþa de toamnã a Asociaþiei
Folcloriºtilor Argeºeni, al cãrei
membru este din anul 2010.
Domnia sa, în calitate de
etnolog, participã în fiecare an la
lucrãrile de primãvarã ºi de toam-

nã ale acestei Asociaþii, la care
adaugã ºi participarea (activã) la
Sesiunea naþionalã anualã de
comunicãri ºtiinþifice din prima
sâmbãtã a lunii mai.
Comunicãrile
ºtiinþifice
prezentate se tipãresc în anul
urmãtor în publicaþia CAIETE
FOLCLORICE ARGEª, ajunsã
acum la nr. XXII, numãr care se
va lansa la Piteºti, în a doua
jumãtate a lunii curente.

Din proprie iniþiativã ºi
susþinere financiarã, dânsul a
tipãrit sub formã de volume de
sine stãtãtoare (Extrase), comunicãrile din anii 2016 ºi 2018,
care vor putea fi consultate, citite
sau împrumutate (în scurt timp),
la/de la Biblioteca Orãºeneascã
"Gh. N. Costescu" - Pucioasa ºi
la/de la Biblioteca Judeþeanã
Dâmboviþa
"Ion
Heliade
Rãdulescu" - Târgoviºte.

curs, fara niciun fel de pretentie din
partea organizatorilor
Înainte de a participa la concurs,
va rugam sa cititi cu atentie prezentul
regulament si, în cazul în care va
decideti sa faceti acest lucru, sa îl
respectati întocmai.
J.
DESCRIEREA
ACTIVI TATILOR
Proiectul propus invita prin activitatile sale toti profesorii si elevii/tinerii care constientizeaza necesitatea
unei cunoasteri autentice a lumii si a
sinelui sa se prinda în acest miraj al
perceperii lumii si a perceperii valorilor.
În desfasurarea acestui proiect se
vor implica atât elevii/ tinerii, cât si
profesorii care vor participa direct
sau indirect la activitatile propuse.
Activitatile vizeaza schimbul de experiente, bune practici precum si manifestarea talentului creativ, cunoastere, peregrinare si transcendere în
timp si spatiu. Activitatile sunt destinate elevilor/tinerilor implicati, cât si
profesorilor (fie în calitate de îndrumatori, fie în calitate invitati).
K. MODALITATILE DE MONI TORIZARE SI DE EVALUARE ALE
PROIECTULUI (FORME DE EVALUARE):
MONITORIZAREA
Echipa de lucru va realiza
fotografii si un jurnal cu descrierea
activitatilor desfasurate. Se va urmari
ca elevii/tinerii implicati sa-si împartaseasca liber parerile si impresiile
personale asupra temelor propuse la
fiecare etapa a derularii proiectului.
FORME DE EVALUARE:
● jurnale individuale sau colective;
● prezentarea rezultatelor, a produselor obtinute
● expunerea lucrarilor realizate;
● album foto;
● realizarea unor procese-verbale pentru fiecare activitate.
● prezentarea produselor muncii
în echipa în cadrul festiv organizat;
DISEMINAREA:
● prezentarea proiectului în
cadrul sesiunilor sau a activitatilor;
● mediatizare mass-media;
● evidentierea elevilor participanti la proiect
● REZULTATUL (TIPURI DE
PRODUSE):
● jurnal de proiect;
● album foto;
● diverse lucrari realizate de
elevi;
● afise;
● invitatii;
IMPACTUL:
● întarirea colaborarii elevi/tineri cadre didactice implicate - pentru
descoperirea si stimularea talentelor
si a elevilor/tinerilor cu aptitudini
artistice;
● dorinta elevilor/tinerilor de a
desfasura mai multe activitati literare
si cultural-artistice;
● implicarea responsabila si afec-

tiva a elevilor/tinerilor în viata scolii, a
comunitatii;
● atragerea parintilor, a altor
membri ai comunitatii în strategiile
educationale ale scolii.
ACTIVITATILE DE PROMOVARE
/ MEDIATIZARE SI DE DISEMINARE
PE CARE INTENTIONAM SA LE
FACEM ÎN TIMPUL IMPLEMENTARII
PROIECTULUI
SI
DUPA
ÎNCHEIEREA ACESTUIA
● Promovarea proiectului;
● Postarea unor materiale multimedia, video, etc, pe diferite site-uri
educationale
sau
retele
de
socializare (www.facebook.com)
● Mediatizarea în revistele scolare;
● Premierea elevilor cu aptitudini
deosebite;
● Acordarea diplomelor de participare pentru toti elevii/tinerii si profesorii implicati în proiect;
● Mediatizarea proiectului în
mass-media.
RESURSELE PROIECTULUI
Resurse umane:
● elevii/tinerii scolilor implicate;
● cadrele didactice implicate;
● invitati;
● colaboratori;
● parinti.
Resurse materiale:
● carti; mape; imagini; hârtie; invitatii; texte literare; stilouri; dosare;
fotografii; laptop; un videoproiector; o
imprimanta; un copiator; recuzite
diverse pentru jocurile de rol, un
aparat foto; un calculator, instrumente muzicale.
● carti de istorie si literatura
● imagini
● stegulete
● diplome
Resurse informationale:
● Internet;
● Bibliotecile ;
DISCIPLINE IMPLICATE
PROIECT:
● Limba si comunicare
● Educatie plastica
● Abilitati practice

IN

FORMA DE ORGANIZARE A
ACTIVITATILOR
DIN
CADRUL
PROIECTULUI: individual
Resurse procedurale:
● brainstorming-ul
● conversatia
● concursul
● povestirea
La multi ani, prieteni!
La multi ani români de aici si de pretutindeni!
Fie ca anul care vine sa aduca-un
mândru soare
Sa deschida o cale noua de mari
fapte roditoare
Pentru neamul românesc.
Hai sa-ntindem hora mare
Fete si feciori,
Sa dansam cu mic cu mare
Ca la sarbatori.
Luminiþa Gogioiu
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