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FFrreeee WWiiFFii44EEUU!!
De astãzi este disponibil în oraºul

nostru accesul gratuit la internet în
Zona Centralã (de la Bd. Gãrii pânã în
sensul giratoriu), pe Promenada Pieþei
ºi în tot Parcul Central.

Echipamentele au fost montate în
baza voucherului câºtigat de Oraºul
Pucioasa prin proiectul WiFi4EU.

În toate zonele cu internet gratuit
veþi gãsi reþeaua "WiFi4EU
PUCIOASA" ºi pentru autentificare veþi
fi direcþionaþi cãtre o pagina unde vã
puteþi conecta prin butonul "Continuaþi
pt. acces la internet".

Reþelele finanþate prin WiFi4EU sunt
gratuite, fãrã publicitate ºi nu
colecteazã date ce au caracter
personal!

Actuala echipã din fruntea administraþiei publice locale se poate
mândri cu numeroase proiecte aflate în implementare. Trei ani am dus o
luptã imensã pentru a nu rata absolut nicio axã, iar Pucioasa este frun-
taºã la atragerea de fonduri europene. Noi am accesat toate proiectele
posibile ºi sunt mândru sã spun cã, împreunã cu echipa mea, am reuºit
sã depunem 16 proiecte europene ºi dintre localitãþile care au sub 20
000 locuitori, suntem pe primul loc în þarã. Lucrãm de zor pentru a mo-
derniza oraºul în care trãim ºi pentru a-l aduce la standarde europene.

Pentru cã îmi doresc sã fiþi la curent cu proiectele derulate vã prezint
un raport privind stadiul acestora pe anul 2019.

PPOORR 22001144-22002200
DDeezzvvoollttaarreeaa  iinnffrraassttrruuccttuurriiii  ttuurriissttiiccee  îînn  ssttaaþþiiuunneeaa  bbaallnneeoocclliimmaattiiccãã

OOrraaººuull  PPuucciiooaassaa
Stadiul proiectului: 30% din total contract de executat
Sunt realizate lucrãri la urmãtoarele obiective: Aleea Ardealului tron-

soanele 1 ºi 2, Bd. Gãrii, Str. Libertãþii, Str. 1 Decembrie, Str. Stadionului,
Str. Dacia, Str. Avram Iancu, Grãdina Stadionului, Parcul Gãrii.

- TROTUARE: demolare borduri ºi trotuare existente, montare bor-
duri mici ºi mari, execuþie trotuare cu beton ºi BA8

- CAROSABIL: frezare ºi turnare asfalt (inclusiv stratul de uzurã)
Au fost începute ºi lucrãrile pe DC136A (cartier Pucioasa-Sat, pe

drumul paralel cu malul drept al râului Ialomiþa)

ÎÎnnffiiiinnþþaarree  cceennttrruu  ssoocciiaall  ppeennttrruu  ppeerrssooaannee  vvâârrssttnniiccee  pprriinn  rreeaabbiilliittaarree
ccllããddiirree  PP++22,,  nnrr..  1188,,  SSttrr..  RRâânndduunneelleelloorr,,  PPuucciiooaassaa,,  jjuuddeeþþ  DDââmmbboovviiþþaa

Stadiul proiectului:
S-au curãþat pereþii de vechea tencuialã ºi s-au decopertat fundaþiile.

Au fost montate plase de armare pentru consolidãrile exterioare nece-
sare.

PPNNDDLL IIII
DDoottaarree  GGrrããddiinniiþþaa  ccuu  pprrooggrraamm  pprreelluunnggiitt..  22  ddiinn  llooccaalliittaatteeaa  PPUUCCIIOOAASSAA
Stadiul proiectului:
Au fost achiziþionate toate dotãrile cuprinse în contractul de finanþare.

DDoottaarreeaa  GGrrããddiinniiþþeeii  PPrriicchhiinnddeell  PPuucciiooaassaa,,  ccuu  ssttrruuccttuurraa  GGrrããddiinniiþþaa  MMiiccuull
PPrriinnþþ,,  ddiinn  llooccaalliittaatteeaa  PPuucciiooaassaa

Stadiul proiectului:
Au fost achiziþionate toate dotãrile cuprinse în contractul de finanþare

RAPORT PPRIVIND SSTADIUL
PROIECTELOR ––  22019

■■ continuare în pagina 8Înfiinþare ccentru ssocial ppentru ppersoane vvârstnice pprin rreabilitare
clãdire PP+2, nnr. 118, SStr. RRândunelelor, PPucioasa, jjudeþ DDâmboviþa

Dotare GGrãdiniþa ccu pprogram pprelungit. 22 ddin llocalitatea PPUCIOASA

Dotarea GGrãdiniþei PPrichindel PPucioasa, ccu sstructura
Grãdiniþa MMicul PPrinþ, ddin llocalitatea PPucioasa

Dezvoltarea iinfrastructurii tturistice îîn sstaþiunea
balneoclimaticã OOraºul PPucioasa
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- ººeeddiinnþþãã eexxttrraaoorrddiinnaarrãã
ddiinn 1111..1122..22001199 -

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre privind rectifi-

carea bugetului local pe anul 2019 ºi rectifi-
carea bugetului de venituri proprii ºi subvenþii
al Spitalului Orãºenesc Pucioasa, pe anul
2019.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre privind modi-

ficarea Anexei nr. 1 la HCL nr.
179/24.10.2019 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 ºi nr. 2 la HCL nr. 52/25.04.2019 pentru
aprobarea creditelor de angajament pentru
acþiuni multianuale.

- ººeeddiinnþþãã oorrddiinnaarrãã
ddiinn 2288..1111..22001199 -

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre privind

cesiunea contractul de închiriere
nr.27140/2013, de la SC VIORELINA SRL la
SC ALCIPBAN INVEST SRL precum ºi
cesiunea contractului de închiriere nr.
12375/2013 de la Mihalache Elena la
Gorgon Elena Aura.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre privind apro-

barea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) -
Construire locuinþã P + M în oraºul Pucioasa,

str. Nuferilor, nr. 55 (fost 47), judeþul
Dâmboviþa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre privind apro-

barea numãrului de asistenþi personali ai per-
soanelor cu handicap grav ºi a numãrului de
indemnizaþii pentru anul 2020.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre privind apro-

barea amplasãrii unui Patinoar artificial în
Parcul Central al oraºului Pucioasa precum

ºi aprobarea Regulamentului de funcþionare
ºi a tarifului de intrare pentru utilizarea
Patinoarului.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre privind apro-

barea Regulamentului de organizare ºi
funcþionare al Direcþiei de Asistenþã Socialã
din aparatul de specialitate al primarului, a
Codului etic al personalului Direcþiei de
Asistenþã Socialã, a Cartei drepturilor benefi-
ciarilor de servicii de asistenþã socialã, a
Strategiei de dezvoltare a Direcþiei de

Asistenþã Socialã pe perioada 2020 - 2025 ºi
a planului local de acþiune privind serviciile
sociale la nivelul oraºului Pucioasa, precum
ºi revocarea HCL nr.201/29.11.2018 privind
aprobarea Regulamentului de organizare ºi
funcþionare al Compartimentului funcþional în
aparatul de specialitate al primarului la nivel
de birou de asistenþã socialã, a Codului etic
al personalului care oferã servicii sociale ºi a
Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii de
asistenþã socialã furnizate de cãtre comparti-
mentul de asistenþã socialã.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: . Proiect de hotãrâre privind apro-

barea organigramei, ºtatelor de funcþii din
cadrul U. A. T. Oraºul Pucioasa la data de
01.12.2019 dupã aplicarea prevederilor cu
privire la reorganizare, potrivit Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 57/2019 - privind
Codul administrativ, aplicarea prevederilor
din Hotãrârea Guvernului nr.797/2017 pentru
aprobarea regulamentelor-cadru de organi-
zare ºi funcþionare ale serviciilor publice de
asistenþã socialã ºi a structurii orientative de
personal ºi dupã promovarea în clasã/grad a
unor salariaþi.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Proiect de hotãrâre privind apro-

barea cheltuielilor aferente navetei cadrelor
didactice ºi personalului didactic auxiliar.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Adresa nr. 9 787 a Instituþiei

Prefectului - judeþul Dâmboviþa cãtre
Consiliul Local al oraºului Pucioasa cu privire
la Hotãrârea Consiliului Local nr. 160 din
25.09.2019.

BBIIRROOUULL
VVEENNIITTUURRII VVÃÃ
IINNFFOORRMMEEAAZZÃÃ!!
Se cuvine ca la sfârºitul fiecãrui an sã facem

un bilanþ al activitãþii ºi al rezultatelor obþinute ºi
putem spune cã anul fiscal 2019 a fost pentru
noi, Biroul Venituri, un an cu rezultate bune în
ceea ce priveºte încasarea impozitelor ºi taxelor
locale, raportat la prevederile bugetare, un an în
care am reuºit sã rezolvam într-o mare mãsura
ºi în termenele legale problemele contribua-
bililor vis-a-vis de taxele ºi impozitele locale.

Desigur cã, intotdeauna este loc de mai bine
ºi de aceea ne propunem ca în anul ce urmeazã
sã îmbunãtãþim activitatea ºi ne dorim ca tot mai
mulþi contribuabili, pe care îi asigurãm de întrea-
ga noastrã disponibilitate în rezolvarea pro-
blemelor fiscale, sã conºtientizeze cã nimeni nu
este mai presus de lege ºi cã, prin plata volun-
tarã, respectând termenele legale de platã pre-
vãzute de Codul fiscal, vor contribui la eli-
minarea aplicãrii mãsurilor de executare silitã
sub toate formele ei ºi îmbunãtãþirea relaþiei
funcþionar – contribuabil.

Mulþumind tuturor celor care ºi-au dobândit
calitatea de buni contribuabili, vã urãm un
Crãciun fericit ºi un An Nou cu sãnãtate ºi
bucurii!

La mulþi ani!

ªªEEFF  BBIIRROOUU  VVEENNIITTUURRII,,
EECC..  GGAABBRRIIEELLAA  SSOOLLOOMMOONN

Primul stick USB avea
capacitate de doar 8 MB, pan-
tentul lansat în aprilie 1999
aparþinând firmei israeliene 
M-Systems (cumpãratã ulterior
de Sandisk în 2006), care a
colaborat cu IBM pentru
punerea în vanzare  stickul sub
sigla IBM.

Dupã ce a analizat
tehnologii diferite, IBM a inven-
tat unitatea hard disk la labora-
torul sãu din San Jose
California în 1953. Primele dis-
curi au avut un diametru de 24
inch (63.5 cm) ºi au fost stivuite

câte 50 în cutii care seamãnã
cu maºinile de spãlat.

Inginerul englez Charles
Babbage (1791-1871) este
recunoscut drept „pãrintele
computerului”, inventand primul
calculator mecanic, care a
pregãtit calea pentru proiecte
electronice mai elaborate în
secolele urmãtoare.

La inceput Nintendo vindea
… cãrþi de joc. Nepotul lui
Fusajiro, Hiroshi Yamauchi, a
adus succesul companiei în
1959 printând cãrþi de joc cu
personaje Disney. În anii 1960

compania s-a orientat cãtre alte
servicii, inclusiv taxiuri ºi
moteluri, precum ºi cele care au
produs orez instant, aspiratoare
ºi jucãrii.

Tehnologia Bluetooth ºi-a
primit numele de la un rege
scandinav. Harald Bluetooth,
rege al Danemarcei (958 – 986)
ºi regele Norvegiei ( 970 –
975/986). Se spune cã Harald a
unit triburile daneze sub un sin-
gur regat. Poveºtile de origine
pentru numele lui Harald
Bluetooth variazã. Cea mai
frecventã explicaþie este cã el a
iubit afinele, dar se pare cã nu
existã o sursã istoricã care sã
confirme acest lucru. O expli-
caþie mai plauzibilã este posibi-
litatea ca el sã aibã un dinte
“albastru” (stricat/cariat).

Pentru a finanþa crearea
primului computer Apple, Steve
Wozniak ºi Steve Jobs au vân-
dut un calculator (HP-65) ºi o

dubita Volkswagen. Apple I avea
un procesor MOS 6502 1MHz,
memorie 4K care putea fi extin-
sã la 8K sau 48k, un display
monocrom 280 x 192, o unitate
de dischetã de 5.25 inchi ºi sis-
temul Woz Integer BASIC.
Acesta a fost vândut cu 666.66
USD.

Primul mouse creat avea un
buton, 2 bile metalice în interior
ce controlau axele X si Y, într-o
carcasã din lemn, inventat de
Douglas Engelbart în anii 1960.

Lansat în 1984, Motorola
DynaTAC 8000X a fost primul
telefon mobil comercial. Acesta
a fost vândut cu preþul de 3995$
(aproximativ 9000$ ajustând la
inflaþia pânã în prezent).
Dispozitivul cântãrea aproape 1
kg, avea înãlþimea de 25 cm
(fãrã antenã), ºi necesita 10 ore
de încãrcare pentru o utilizare
de 30-60 minute.

OOrriizzoonnttaall
Necãjit.
ªtampilã specificã medicilor.
Fãcut dintr-o singurã bucatã.
A organiza în subgrupuri.
Indicat.

VVeerrttiiccaall
Care nu se mai vede, disparutã

cãtre vest.
Se apasã pentru a se deschide uºa.
Ajutã la zbor.
Pierdut.
Dincolo de anumite limite.
Deplasat pe jos.

Hotãrâri aale CConsiliului LLocal PPucioasa 

Rebus
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ÎÎNNAAIINNTTEEAA  SSEEZZOONNUULLUUII  RREECCEE
**AASSIIGGUURRAAÞÞII  --  VVÃÃ  UURRMMÃÃTTOOAARREELLEE  MMAATTEERRII--

AALLEE::
-sare pentru topirea gheþii pe trotuar ºi cãile

pe care circulaþi în gospodãria dumneavoastrã;
-nisip pentru a îmbunãtãþi tracþiunea;
-unelte de îndepãrtare a zãpezii.
Dacã locuiþi la casã asiguraþi-vã cã aveþi sufi-

cient combustibil de încãlzire. Izolaþi-vã casa din
punct de vedere termic ºi instalaþi-vã jaluzele sau
acoperiþi-vã ferestrele cu material plastic.

Pregãtiþi-vã autoturismul, astfel:
-acumulatorul ºi sistemul de aprindere tre-

buie sã fie în stare foarte bunã iar bornele bateriei
curãþate;

-asiguraþi-vã cã nivelul antigelului este sufi-
cient pentru a evita îngheþarea;

-asiguraþi-vã cã sistemul de încãlzire ºi
dezgheþare  funcþioneazã eficient;

-verificaþi sistemul de acþionare al ºtergã-
toarelor de parbriz asiguraþi un nivel corespunzã-
tor de lichid de curãþare;

-asiguraþi-vã cã termostatul funcþioneazã
corespunzãtor;

-verificaþi funcþionarea farurilor ºi luminilor de
avarie;

-verificaþi dacã existã fisuri în sistemul de

eºapament, reparaþi-le sau înlocuiþi-l dacã este
necesar. Inhalarea monoxidului de carbon este
letalã;

-verificaþi nivelul ºi densitatea
uleiului.Uleiurile grele coaguleazã mai mult la tem-
peraturi joase ºi nu sunt la fel de lubrefiante;

-folosiþi anvelope pentru zãpadã ºi dotaþi-vã
cu lanþuri antiderapante;

-pregãtiþi-vã sã utilizaþi combustibil adecvat
sezonului ºi verificaþi filtrul de aer;

-þineþi apa departe de sistem utilizând aditivi
ºi menþinând plin rezervorul de gaz.

PE TIMPUL SEZONULUI RECE:
-ascultaþi la radio, televiziune, buletinele

meteorologice ºi informaþiile autoritãþilor locale
responsabile cu gestionarea situaþiilor de urgenþã;

-mâncaþi regulat ºi beþi lichide, dar evitaþi
excesul de cofeinã ºi alcool;

-evitaþi sã vã extenuaþi când curãþaþi zãpada
depusã. Efortul fizic în condiþii de frig extrem poate
cauza un atac de inimã. Înainte de a ieºi afarã
pentru a face efort fizic este necesarã o încãlzire a
organismului;

-fiþi atenþi la semnele de îngheþ. Acestea
includ pierderea simþurilor ºi culoarea albã a vâr-
furilor degetelor de la mâini, de la picioare, ure-

chilor ºi nasului. Dacã observaþi astfel de simp-
tome, solicitaþi imediat ajutor medical;

-fiþi atenþi la semnele de hipotermie. Acestea
includ frisoane incontrolabile, pierderea memoriei,
dezorientare, incoerenþã, exprimare neclarã, som-
nolenþã ºi epuizare aparentã. Dacã observaþi ast-
fel de simptome, duceþi victima într-un spaþiu cãl-
duros, îndepãrtaþi-i hainele umede, încãlziþi-i mai
întâi partea centralã a corpului ºi, dacã victima
este conºtientã, administraþi-i bãuturi calde non
alcoolice. Solicitaþi ajutor medical cât mai urgent
posibil;

-economisiþi combustibilul pentru încãlzit,
dacã este necesar, menþinând temperatura în
casã mai redusã decât în mod normal. Închideþi
temporar alimentarea cu cãdurã în anumite
camere;

-utilizaþi autoturismul, numai dacã este abso-
lut necesar. Dacã trebuie sã conduceþi, luaþi urmã-
toarele mãsuri: circulaþi doar ziua, niciodatã sin-
gur, ºi anunþaþi cunoºtinþele despre programul
dumneavoastrã;

-folosiþi drumuri principale evitaþi drumurile
secundare considerate scurtãturi.

DACÃ UN VISCOL VÃ SURPRINDERE ÎN
MAªINÃ, LUAÞI URMÃTOARELE MÃSURI:

-trageþi pe dreapta. Porniþi luminile de avarie
ºi agãþaþi o cârpã pe antena radio ori la geam;

-rãmâneþi în autoturism pânã ce forþele de
salvare vin sã vã salveze. Nu ieºiþi dacã nu vedeþi

în apropiere o clãdire în care aþi putea sã vã adã-
postiþi. Atenþie, distanþele sunt distorsionate de
zãpada viscolitã. O clãdire poate pãrea aproape,
dar poate fi prea departe pentru a merge prin
nãmeþii mari de zãpadã;

-porniþi motorul ºi sistemul de înclzire aproxi-
mativ 10 minute la fiecare orã, pentru a menþine
cald în interior. Când motorul funcþioneazã,
deschideþi uºor o fereastrã pentru ventilaþie.
Acesta vã va proteja împotriva inhalãrii monoxidu-
lui de carbon. Curãþaþi periodic zãpada de pe
þeava de eºapament;

-miºcaþi-vã pentru a menþine organismul cald,
evitând extenuarea;

-nu dormiþi. O persoanã trebuie sã fie treazã,
în orice moment, pentru a vedea forþele de sal-
vare;

-beþi lichide pentru evitarea deshidratãrii;
-aveþi grijã sã nu consumaþi bateria autoturis-

mului. Bateria este necesarã la menþinerea în
funcþiune a luminilor, cãldurii ºi radioului;

-porniþi lumina din interior pe timp de noapte
pentru ca echipele de salvare sã vã observe;

-dacã vã aflaþi într o zonã deschisã ºi aveþi
posibilitatea, scrieþi mare pe zãpadã” SOS” pentru
a atrage atenþia piloþilor care survoleazã zona în
cãutarea dumneavoastrã;

-dacã viscolul a încetat ºi este absolut nece-
sar, pãrãsiþi maºina ºi continuaþi drumul pe jos.

RReeffeerreenntt  PPrrootteeccþþiiee  CCiivviillãã
NNÃÃSSTTAASSEE  CCOORRNNEELL

BIROU SSTARE CCIVILÃ

NOIEMBRIE 22019
NNAAªªTTEERRII

ZEGHERU YANIS-CONSTANTIN - 13.11.2019,
ZAHARIA CERAUDO-ERIKA - 17.09.2019 (ACT TRAN-
SCRIS).

LE  DORIM MULTÃ SÃNÃTATE!

CCÃÃSSÃÃTTOORRIIII
MATEI LIVIU-AUGUSTIN ªI SMADA IZABELA -

9.11.2019
LE DORIM “CASÃ DE PIATRÃ’’!

DDEECCEESSEE
IONESCU ELISABETA-DOINA - 85 ANI, GEAM-

BAªU GHEORGHE - 79 ANI, VASILE FLOAREA - 86
ANI, OPROIU SORINEL - 58 ANI, MICU IOAN - 68 ANI,
ITTU IOAN - 62 ANI, TUDORACHE GHEORGHE - 66
ANI, DOGÃREL CRISTINA - 43 ANI, ION IONEL - 40
ANI, BÃNULESCU NICOLAE - 79 ANI,
TUDORACHE MARIEA - 81 ANI, PRUNDUREL
NICOLAE - 89 ANI, VÂRJOGHIE FILOFTIA - 85 ANI,
COMAN CORNELIU - 67 ANI, GROZOIU VERONICA -
84 ANI.

DUMNEZEU SA-I ODIHNEASCÃ!
ÎÎNNTTOOCCMMIITT,,

IInnssppeeccttoorr    SSttaarree  CCiivviillãã,,
JJeeccuulleessccuu  RRaalluuccaa

SEZONUL RRECE ((TEMPERATURI SSCÃZUTE)
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MIHAELA CRISTINA DIACONESCU,
COORDONATOR PROIECT
COLEGIUL NAÞIONAL 
„NICOLAE TITULESCU”

În perioada 1 septembrie 2019 - 31
august 2020, Colegiul Naþional
“Nicolae Titulescu” deruleazã proiectul
de mobilitate în domeniul formãrii pro-
fesionale “Mobilitate europeanã pentru
o carierã în domeniul IT ”(MOB 4 IT).

Proiectul este finanþat în cadrul
Programului Erasmus+, Acþiunea
Cheie 1-VET ºi se dezvoltã în cadrul
unui parteneriat european sustenabil,
iniþiat din 2013 cu Escola Secundaria
de Barcelos. Actualul proiect implicã
douã instituþii: Colegiul Naþional
“Nicolae Titulescu” din Pucioasa-
România, ca organizaþie de trimitere ºi
Escola Secundaria de Barcelos, parte
a grupului de ºcoli Agrupamento de
Escolas de Barcelos, din Barcelos -
Portugalia, ca organizaþie de primire.

Organizaþia de primire -
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE
BARCELOS - are o vastã experienþã
în derularea de programe europene în
cadrul programelor Lifelong Learning
ºi Erasmus+. Instituþia coordonatoare
a grupului,  Escola Secundaria de
Barcelos a realizat numeroase
proiecte în cadrul programelor comu-
nitare, în toate tipurile de acþiuni desti-
nate învãþãmântului preuniversitar.

Pentru Colegiul Naþional “Nicolae
Titulescu” din Pucioasa, Escola
Secundaria de Barcelos a fost parte-
ner în cinci proiecte europene:
„Through Universal Myths, towards
Eternal Truths” (4 Myths 4 Truth),
parteneriat multilateral Comenius;
Programul de Învãþare pe tot Parcursul

Vieþii (Lifelong Learning Programme);
septembrie 2013-august 2015; „BE,
ACT, LIVE: Being Aware, Discovering
the Quality of Life, Acting for Living!”;
Programul Erasmus+, Acþiunea Cheie
2 - parteneriate strategice în domeniul
ºcolar; septembrie 2014 - august
2016; “Mobilitate Europeanã pentru
Viitori Creatori de Pagini Web”;
Programul Erasmus+, Acþiunea Cheie
1-VET; septembrie 2014 – august
2015; “Competenþe de Întreþinere ºi
Depanare PC, prin Mobilitate
Europeanã”; Programul Erasmus+,
Acþiunea Cheie 1-VET; septembrie
2015 – august 2016;
“EuRoCompetenþe de Întreþinere ºi
Depanare PC” (“PC EuRoCom”);
Programul Erasmus+, Acþiunea Cheie
1-VET; perioada septembrie 2017 –
august 2018.

Obiectivul principal al proiectului
este oferirea de sprijin elevilor de la
specializarea matematicã-informaticã,
pentru dezvoltarea ºi recunoaºterea
competenþelor lor digitale, prin partici-
parea la un stagiu de formare profe-
sionalã în domeniul asamblãrii,
întreþinerii ºi depanãrii PC-ului, în
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE
BARCELOS ºi companii IT, atât pentru
asigurarea succesului ºcolar imediat –
obþinerea atestatului de competenþe
profesionale în informaticã, cât ºi pen-
tru a oferi perspective îmbunãtãþite de
carierã.

Grupul þintã al proiectului este for-
mat din 32 elevi din clasele a X a, pro-
fil real, matematicã-informaticã, care
vor susþine examenul de atestare la
informaticã, în anul ºcolar 2021-2022.
Cei 32 participanþi au fost selectionaþi
în cadrul unui proces complex care s-a

finalizat în octombrie, 2019. Aceºtia
sunt: Dobra D. Diana Smaranda, Banu
M. Constantin Adrian, Stanciu C.
Andrei Cristian, Deak G.D. Dãnuþ
Cristian, Ursaiche I.C. Dimitrie Daniel,
Casandroiu I. Adelina Maria, Stoian V.
Denisa Gabriela, Burcioiu M. Miruna
Elena, Oprescu  C. Robert Constantin,
Ciobanu E. Angelo ?tefan, Budoiu V.
Aura Ioana, Gurgu R.P.Rãzvan Florin,
Cotescu V.I. Agata Alexandra,
Negulescu E. Marian, Dogãrel I.
Andrei, Leotescu G. Albert Florian,
Ana G.Adrian Valentin, Miu  I. A. Silviu
Gabriel, Teleº I. Florin Ciprian, Bãdoiu
N. Gabriel Octavian, Neaga S. Ioana
Teodora, Tudor D. Ioana Antonia,
Istrãtescu Remus ?tefan, Tebeicã C.
Iuliana Raluca,  Vasile  C. Mihai
Gabriel, Sandu C. Ana Maria, David   I.
Elena Miruna, Csikos  D. Alina
Mariana, Ilie S.G. Andreea Georgiana,
Anghel  M.S. ?tefania Alexandra,
Sîrboiu M. Filip Marin, Topliceanu I. V.
Adriana Izabela. Pe lângã cei 32 elevi
care formeazã grupul þintã al proiectu-
lui au mai fost selectaþi patru elevi
având statut de rezervã: Dobrescu  I.
Corneliu Sebastian, Ghinea I.
Alexandru Ion, Ifrim  G. Sergiu Gabriel,
Vasiliu  A. G. Armand Gabriel.

Toti cei 32 participanþi vor avea:
competenþe digitale de proiectare ºi
elaborare a unei pagini web
îmbunãtãþite, prin pregãtirea pedago-
gicã din þarã, dovedite prin cele 16
template-uri de paginã web elaborate
în diade; competenþe digitale de uti-
lizare a tehnologiilor software ºi hard-
ware îmbunãtãþite prin stagiu, certifi-
cate prin cele 32 documente de mobi-
litate Europass, recunoscute în insti-
tuþia de trimitere (post-stagiu) ºi în

cadrul examenului de atestare profe-
sionalã; competenþe lingvistice, antre-
prenoriale ºi sociale îmbunãtãþite prin
mobilitate, dovedite prin cele 16 pagini
web elaborate în diade, completate în
limba englezã cu informaþii despre
activitãþile din stagiu.

Principalele activitãþi din proiect
vor fi: activitãþi de pregãtire a mobilitãþii
(aranjamentele practice, selectarea
participanþilor, stabilirea unor acorduri
cu partenerii ºi participanþii, pregãtirea
culturalã, pregãtire generalã a partici-
panþilor ºi profesorilor însoþitori, înainte
de mobilitate); implementarea - activi-
tatea de mobilitate – constând din
stagiul de formare profesionalã în
domeniul asamblãrii, întreþinerii ºi
depanãrii PC-ului, în Escola
Secundaria de Barcelos (flux 1: martie,
2020 - 16 participanþi stagiari ºi 2 pro-
fesori însoþitori; flux 2: mai, 2020 - 16
participanþi stagiari ºi 2 profesori
însoþitori); follow-up (evaluarea acti-
vitãþilor, recunoaºterea rezultatelor
participanþilor în timpul activitãþii, di-
seminarea ºi valorizarea rezultatelor
proiectului).

Cei 32 stagiari vor participa timp
de douã sãptãmâni la stagiul de for-
mare profesionalã (ºase zile de for-
mare în ºcoala VET ºi patru zile de
internship în companii), vor elabora, în
diade, template-ul unei pagini web (la
finalul modulului de pregãtire peda-

gogicã din þarã), vor completa ºi fina-
liza pagina web cu informaþii ºi imagini
despre activitãþile realizate zilnic de ei
în cursul mobilitãþii, vor prezenta pagi-
na web în cadrul unui seminar deschis,
în organizaþia de primire (parte a eva-
luãrii finale) ºi, ulterior, în organizatia
de trimitere, pentru recunoaºterea
competenþelor dezvoltate prin proiect.
Proiectul va fi prezentat ºi în cadrul
examenului de atestare profesionalã,
va demonstra dezvoltarea compe-
tenþelor digitale, lingvistice ºi antre-
prenoriale ale participanþilor, va fi un
produs original, autentic, care va ilus-
tra experienþa profesionalã dobânditã
de cãtre elevi, într-o ºcoalã VET ºi
companii IT relevante pentru atât pen-
tru nevoile lor de dezvoltare profesio-
nalã, cât ºi de interacþiune cu medii
competitive ºi diferite cultural.

Proiectul va oferi participanþilor o
experienþã culturalã deosebitã, atât în
Portugalia (Barcelos, Porto, Braga,
Guimarães etc), cât ºi în Spania
(Santiago de Compostela).

Bugetul proiectului, solicitat ºi
aprobat, este de 79712 euro.

Acest proiect este  finanþat cu spri-
jinul 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.

VICTORIA VOICU, COORDONATOR PROIECT,

MIHAELA CRISTINA DIACONESCU

În perioada 17-23 noiembrie 2019, a avut loc
prima mobilitate în cadrul proiectului de schimb
interºcolar  „Creative vibrations in planning a
career path with the use of innovative teaching
methods: gamification, Design Thinking and
Project Based Learning“, finanþat în cadrul
Programului Erasmus+, acþiunea KA229, în
Lodz, Polonia. Obiectivul general al proiectului
este dezvoltarea de metode inovative de lucru,
prin care elevii sã fie capabili sã îºi planifice pro-
priul traseu de carierã într-un mod eficient, astfel
încât sã îºi gãseascã un loc pe piaþa muncii, 
oriunde în spaþiul Uniunii Europene. Proiectul
Erasmus+ “Creative Vibes” îºi propune sã dez-
volte competenþele personale ale fiecãruia dintre
participanþi, utile în dezvoltarea traseului de cari-
erã: creativitate, asertivitate, inteligenþã emoþio-
nalã, comunicare ºi cooperare, marketing per-
sonal,  planificare ºi organizare, prin metode ino-
vative de învãþare. Dat fiind cã elevii noºtri au
crescut cu internet, jocuri ºi social media, se
aºteaptã sã poatã folosi aceleaºi instrumente ºi
în procesul de învãþare sau în procesul de 
training, la viitorul loc de muncã. Prin joc ºi ga-
mificare, proiectul devine mai atractiv pentru par-
ticipanþi, iar cunoºtinþele dobândite ºi abilitãþile
dezvoltate sunt utilizate în timpul proiectului,
ceea ce permite tuturor sã îºi verifice propriile
acþiuni ºi sã facã schimbãri benefice în situaþia
„aici ºi acum”. Obiectivele schimbului de grupuri
de elevi organizat în Lodz, Polonia au fost:
îmbunãtãþirea abilitãþilor lingvistice; creºterea
gradului de conºtientizare culturalã; dezvoltarea
abilitãþilor de lucru în echipã; utilizarea practicã a
instrumentelor TIC în comunicare ºi în cãutarea
informaþiilor; dobândirea capacitãþilor de a ges-
tiona timpul propriu ºi dezvoltarea motivaþiei –
toate acestea, prin joc ºi gamificare. Activitatea
de tip schimb pe termen scurt de grupuri de elevi
(short-term exchanges of groups of pupils) a fost
gãzduitã de VI Liceum Ogolnoksztalcace im.
Joachima Lelewela – Lodz, Polonia ºi a implicat
câte cinci elevi ºi doi profesori din ºcolile
partenere: Escola FEDAC din MANRESA -
Spania, EPROMAT - Escola Profissional de
Matosinhos, din MATOSINHOS - Portugalia,
Sredno Opstinsko Uciliste Ljupco Santov din

Kocani - Macedonia, I.I.S.S.“MARCO POLO“
din Bari - Italia, C.N.”Nicolae Titulescu” din
Pucioasa, România, precum ºi elevi ºi profesori
din ºcoala gazdã. Din C.N.”Nicolae Titulescu” din
Pucioasa au participat la mobilitate profesorii
Victoria Voicu ºi Mihaela Cristina Diaconescu ºi
elevii: Andreea Iulia Homeghi, Adrian ªtefan
Simionescu, ªtefania Georgiana Chelu, Daria
Mihaela Popa, Dragoº Ovidiu Mãntoiu.

Ziua 1 - 18.11.2019 a fost dedicatã
deschiderii festive a mobilitãþii ºi prezentãrii ºco-
lilor partenere, a oraºelor ºi þãrilor reprezentate
în proiect. Elevii din ºcoala gazdã au prezentat
momente artistice apreciate de cãtre participanþi
- numere de teatru, muzicã, dans, relevante pen-
tru cultura polonezã ºi pentru competenþele de
exprimare artisticã ale elevilor - mulþi dintre ei
provenind de la clasele cu profil de arte: dans,
actorie, cinematografie. Dupã-amiaza zilei a fost
dedicatã cunoaºterii reciproce a participanþilor ºi
formãrii spiritului de echipã, în grupuri multi-
etnice, prin joc – bowling.

Ziua 2 - 19.11.2019 a fost organizatã în afara
ºcolii. În prima parte a zilei  s-a desfãºurat acti-
vitatea ‘’City Game: Lodz – city of manufactures”.
Strada Pietrkowska, una dintre atracþiile turistice
principale ale oraºului Lodz, a fost folositã pen-
tru realizarea sarcinilor de lucru. Elevii grupaþi în
cinci echipe multinaþionale, au avut de identificat
17 repere: obiective turistice, monumente sau
simboluri ale oraºului. În fiecare loc identificat,
au realizat împreunã sarcinile de lucru, pe cât de

educative, pe atât de provocatoare. Au completat
fiºele de lucru cu informaþii foarte diverse – de la
laureaþii premiilor Nobel din þarã reprezentatã în
proiect, la calcul de schimb valutar, vârste de
pensionare din fiecare þarã sau limba Esperanto,
au recitat versuri în limba polonezã, dar, mai pre-
sus de toate, au comunicat ºi au cooperat pen-
tru a duce la bun sfârºit, sarcini comune.

A doua parte a zilei a fost dedicatã activitãþii
‘’City Game – Lodz – city of culture‘’. În modernul
Planetarium elevii au urmãrit filmul “Visul de a
zbura” realizat în Polonia ºi au vizitat Muzeul
Supereroilor din clãdirea EC1. Întreaga activitate
din ziua 2, a fost o pledoarie pentru a îndrãzni,
pentru multiculturalitate ºi pentru învãþare împre-
unã, pentru ca fiecare dintre elevi 
sã-ºi descopere potenþialul ºi sã îºi clãdeascã
cariera cea mai potrivitã, în mod creativ.

Ziua 3 - 20.11.2019 a fost dedicatã
Varºoviei. Elevii au beneficiat de un excelent
audio tur ghidat, prin istoria Poloniei, în Castelul
Regal, construit în cursul secolului al XVII-lea ºi
restaurant de Stanislaw August Poniatowski,
ultimul rege al Poloniei. Castelul a fost distrus
complet în perioada celui de-al II-lea rãzboi
mondial, dupã care a fost reconstruit pânã în
anul 1980. Ziua a continuat cu vizita la Muzeul
Naþional din Varºovia, unul dintre cele mai mari
muzee din Polonia, care cuprinde o vastã
colecþie de artã veche egipteanã, greacã ºi
romanã ºi o galerie imensã de picturã polonezã
ºi strãinã, medievalã, renanscentistã ºi contem-

poranã, cuprinzând peste 780.000 de opere de
artã.

Ziua 4 - 21.11.2019 a fost dedicatã acti-
vitãþilor de învãþare în ºcoalã. Elevii din cele ºase
þãri partenere au învãþat prin jocuri de echipã,
cum sã îºi dezvolte propriile competenþe pentru
comunicare, cooperare, analizã de situaþii ºi
luarea deciziilor, iniþiativã ºi antreprenoriat, ma-
nagementul timpului sau management financiar,
pentru a avea succes.

În ziua 5 - 21.11.2019, elevii au continuat
activitãþile de învãþare prin joc ºi gamificare ºi au
împãrtãºit impresii despre mobilitate, inclusiv
prin  intermediul presei. Dragoº Mãntoiu a acor-
dat un interviu pentru a fi publicat în revista
ºcolii, iar Adrian ªtefan Simionescu a participat,
alãturi de alþi elevi, reprezentând câte o þarã, la
o emisiune dedicatã proiectului, la unul dintre
posturile de radio din oraºul Lodz. Seara a fost
una cu adevãrat festivã, cu înmânãri de certifi-
cate de participare, teatru, muzicã, dans ºi tortul
“Creative Vibes” dedicat proiectului Erasmus+ ºi
primei mobilitãþi din Lodz, Polonia.

În aceastã primã mobilitate, profesorii parti-
cipanþi au stabilit detaliile referitoare la: planifi-
carea mobilitãþilor ºi a activitãþilor din proiect,
promovarea-diseminarea rezultatelor proiectului,
monitorizarea ºi evaluarea activitãþilor de tip
STEGP, prin instrumente create în acest scop, la
nivelul echipei de proiect.

Pentru prima întâlnire transnaþionalã, echipa
de proiect a colegiului a creat materiale de pro-
movare a ºcolii (pliant, PPT), film de prezentare
a României ºi a oraºului Pucioasa, pe care le-a
oferit partenerilor, alãturi de materialele de pro-
movare a þãrii ºi a oraºului primite de la Centrul
Naþional de Informare ºi Promovare Turisticã
Pucioasa.

Proiectul “Creative Vibes” implicã o echipã a
C.N.”Nicolae Titulescu” formatã din 10 profesori
ºi 30 elevi. Cei 25 de elevi beneficiari ai mobi-
litãþilor sunt: Homeghi Andreea Iulia, Mãntoiu
Vlad, Stoian Denisa Gabriela, Dragomir Bianca
Georgiana, Bodrug Clara Alesandra, Mãntoiu
Dragoº, Saghin Maria Minodora, Neaga Ioana
Teodora, Saghin Lia Teodora, Lãzãroiu Andreea,
Simionescu ªtefan Adrian, Diaconescu Renata
Elena, Stãnescu Teodora- Ecaterina, Nicolaescu
Sorana, Deak Dãnuþ Cristian, Stãncioiu Ilinca,
Aldea Xenia, Stanciu Andrei Cristian, Ursaiche
Daniel Dimitrie, Bãdeanu Ioana Alexia, Chelu
ªtefania Georgiana, Catanã George Adrian,
Stãncioiu Irina, Popa Daria Mihaela, Lungu
Alexandru. Cei 5 elevi ce vor particpa la schim-
bul de elevi - STEGP organizat în Pucioasa, în
mai 2020, sunt: Sticlaru Maria Corina, Tudoricã
ªtefania Sidonia, Benescu Diana, Milea Maria
Daniela, Gãleþeanu Rareº Cristian.

Acest proiect este  finanþat cu sprijinul
Comisiei Europene. Aceastã comunicare reflec-
tã numai punctul de vedere al autorului ºi
Comisia nu este responsabilã pentru eventuala
utilizare a informaþiilor pe care le conþine.

■ Prima mobilitate în cadrul proiectului

„Creative vvibrations iin pplanning aa ccareer ppath wwith
the uuse oof iinnovative  tteaching mmethods: ggamification,

Design TThinking aand PProject BBased LLearninngg““

CCoolleeggiiuull NNaaþþiioonnaall ““NNiiccoollaaee TTiittuulleessccuu””,, bbeenneeffiicciiaarr
aall cceelluuii ddee-aall ppaattrruulleeaa pprrooiieecctt ddee mmoobbiilliittaattee

îînn ddoommeenniiuull ffoorrmmããrriiii pprrooffeessiioonnaallee,, îînn ccaaddrruull
PPrrooggrraammuulluuii EErraassmmuuss++,, AAccþþiiuunneeaa CChheeiiee 11-VVEETT
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Multã vreme ziua în care se va rezolva
problema apei potabile în Pucioasa pãrea
foarte departe!

Iar eu unul am asteptat aceastã zi
precum îl aºteaptã copiii pe Moº Crãciun!

Mult aºteptatul moment a venit!!!
Împreunã cu cei din conducerea

Consiliului Judeþean Dâmboviþa am semnat
ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRÃRILOR
pentru obiectivul: “INSTALAÞIE DE
ALIMENTARE CU APA POTABILIZABILÃ A
STAÞIEI DE TRATARE A APEI
PUCIOASA”!!!

Cu toate cã avem un constructor serios,
noi vom supraveghea atent lucrãrile, sã ne
asigurãm cã se lucreazã permanent, intens,
în aºa fel încât sã scurtãm la maxim ter-
menul de executie a investiþiei!!!

Curând, foarte curând, vom bea apã
curatã, sãnãtoasã, în toate casele din
Pucioasa ºi localitãþile învecinate!!!

IInngg..  AAnnaa  CCoonnssttaannttiinn  EEmmiilliiaann
PPrriimmaarruull  OOrraaººuulluuii  PPuucciiooaassaa

Multã vreme am fost cri-
ticaþi pentru faptul cã în mai
bine de trei ani de mandat
nu am reuºit sã avem rea-
lizãri notabile, cã am produs
doar proiecte! Sau „simple
hârtii”, cum le spuneau cei
mai rãuvoitori!

Aºa cum de multe ori am
explicat, fãrã etapele
proiectãrii ºi evaluãrii, care
sunt într-adevãr de duratã,
nu poþi ajunge sã ai aceste
rezultate mult aºteptate!

Ei bine, acum avem încã
un exemplu al faptului cã
strategia noastrã a fost cea
corectã ºi cu rezultate:

A fost publicatã pe SEAP
licitaþia pentru serviciile de
proiectare ºi pentru execuþia
lucrãrilor aferente proiectului
„Reabilitare, modernizare ºi

extindere Piaþa Cartaxo,
oraº Pucioasa, judeþul
Dâmboviþa”. Proiectul este
finanþat de Compania
Naþionalã de Investiþii, iar
valoarea estimatã este de
4.744.179,95 RON, fãrã
TVA. Termenul de depunere
a ofertelor este 13.12.2019.
Caietul de sarcini prevede o
duratã de proiectare de 2
luni ºi o duratã de execuþia a
lucrãrilor de 6 luni.

Prin proiect se propune
extinderea, reabilitarea ºi
modernizarea completã a
pieþei cu modificarea faþadei,
înlocuirea tâmplãriilor, a fin-
isajelor ºi a tuturor instalaþi-
ilor. Implementarea mãsu-
rilor de eficienþã energeticã
în piatã va conduce la
îmbunãtãþirea condiþiilor de

vânzare. Imaginea ºi funcþiu-
nea clãdirii vor fi adaptate
nevoilor actuale ale comer-
cianþilor ºi ale clienþilor.
Standurile comerciale for
avea 87 de tarabe, 4 locuri
pentru comercianþii de flori,
5 zone de tarabe cu legume
de sezon, 8 tarabe de bazar
ºi 5 spaþii comerciale.
Întrucât tarabele din bazar
vor fi mutate în clãdirea
pieþei, actualul bazar va fi
desfiinþat dupã finalizare, iar
în locul sãu va fi amenajatã
o parcare. Aceastã investiþie
este inclusã deja în proiectul
în curs de evaluare finanþat
din fonduri europene
„Construirea ºi dotarea grã-
diniþei Prichindel ºi
îmbunãtãþirea spaþiilor
urbane din zonã”.

Urmeazã un an al ma-
rilor proiecte, iar bugetul de-
dicat dezvoltãrii va fi con-
sumat în mare parte de
sumele pentru cofinanþarea
proiectelor europene!

Cu toate acestea, vom
avea ºi câteva investiþii
importante din bugetul local!

Una dintre ele o repre-
zintã continuarea ºi fina-
lizarea proiectului din
cartierul Filaturã!

La acest moment, vã
prezint propunerea noastrã

pentru etapa a doua a
proiectului de amenajare a
cartierului, amenajarea
spaþiilor verzi, a locurilor de
joacã ºi crearea unui nou
sistem de iluminat ºi
supraveghere video!

Vom continua dialogul în
perioada urmãtoare pentru
a stabili împreunã prioritãþile
anului viitor!

IInngg..  AAnnaa  CCoonnssttaannttiinn,,
PPrriimmaarruull  OOrraaººuulluuii  PPuucciiooaassaa

S-aa ssemnat oordinul
de îîncepere aa llucrãrilor!

22002200 vvaa ffii aannuull
mmaarriilloorr pprrooiieeccttee!!

Noi vveºti bbune!
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1 Decembrie 2019 a venit cu multe momente
inedite la Pucioasa! Unul dintre cele mai aºteptate a
fost deschiderea patinoarului din Parcul Central!

Începând cu aceastã datã, cu mic, cu mare, sute
de pucioseni, ºi nu numai, au ales sã-ºi petreacã
dupã-amiezile ºi serile pe patinoar! Vã aºteptãm în
continuare! Voia-bunã este garantatã!

Program patinoar: zilnic, 12.00-22.00
Accesul pe patinoar: 10 lei
Închiriere patine: 10 lei
Închiriere pinguin: 20 lei
De asemenea, vã informãm cã elevii din cadrul

unitãþilor de învãþãmânt de pe raza oraºului
Pucioasa, însoþiþi de cadre didactice au acces gratu-
it la patinoar, în intervalul orar 12.00-16.00, în baza
unei programãri prealabile, la telefon: 0787 584 705.

Copilãria nu este o vârstã. Este
o lume. De aceea  te poþi oricând
întoarce, poþi oricând sã baþi, cu sfi-
alã sau cu îndrãznealã, cu nostalgie
sau cu bucurie, la uºiþa ei. Poþi sã-þi
iei ºi copiii de mânã ºi sã le spui:
„De data asta, n-o sã vã mai
povestesc cum era când eram eu
mic, cãci o sã vedeþi chiar cu ochii
voºtri!”

De aceea vã invit pe fiecare din-
tre dumneavoastrã sã parcurgeþi
noua carte a talentatului poet din
Pucioasa, Florian Tãnase, intitulatã
sugestiv “Bãiatul din cartea  bunicii”.

Veþi  pãtrunde  în lumea poeziilor
din copilãrie … Pentru cã, uneori, ºi
poezia poate fi o amintire de familie.

La aceasta noua intalnire cu
poezia (fiind al patrulea volum  de
versuri sub semnatura lui Florian
Tãnase)  autorul dezvãluie  un ta-
lent poetic incontestabil. Poeziile
strânse în acest volum  alcãtuiesc
un adevãrat caleidoscop multicolor,
o mãrturisire sincerã a  senti-
mentelor  pe care poetul  le  poartã
în suflet ºi care se cer transpuse în
poezie. Totodatã, poeziile sunt tot
atâtea pledoarii pentru viaþã, ple-
doarii pe care autorul  le susþine cu
convingere ºi cu sinceritate . El
trãieºte  la maximum fiecare clipã,
iubeºte, priveºte, ascultã,
viseazã,iartã, adunã amintiri ºi nu
oboseºte niciodatã din a-ºi înfru-
museþa sufletul cu bunãtate ºi fru-
mos, aceste sentimente imbrãcând
straiele strãþucite ale versului, acele
versuri pline de sensibilitate si de
frumuseþe lãuntricã.

Bãiatul din cartea bunicii
Sunt  bãiatul sãrac
De care zânele râd,
Cu un pantof scâlciat
ªi altul colorat viu,
Le ies în cale,
Asmut licuricii
ªi le tulbur oglinda
Lacului fermecat.
Trag dupã mine
Cãluþul cenuºiu
Cu roþi de lemn
În loc de aripi,
ªi dau ocol cãsuþei de turtã

dulce.
Zânele râd ºi îºi fac semne:
-Nu ne prinzi,
Bãiatule din cartea bunicii.

LLuummiinniiþþaa  PPîînntteeaa  ––GGooggiiooiiuu

- Fiþi atenþi atunci când vã alegeþi prietenii. Evitaþi compania persoanelor
violente, delincvente ºi conflictuale;

- Nu vã lãsaþi influenþaþi de ceilalþi. Analizaþi singuri riscurile la care vã
expuneþi pe baza educaþiei primite ºi a propriei experienþe;

- Învãþaþi sã spuneþi „NU” atunci când consideraþi cã este cazul. Trebuie sã
aveþi tãria sã vã susþineþi pãrerile;

- Atrageþi atenþia prietenilor asupra consecinþelor comiterii de fapte antiso-
ciale;

- Respingeþi propunerile cunoscuþilor de a participa la anumite „distracþii”:
consum de alcool, de droguri, jocuri de noroc, distrugeri, violenþe verbale ºi
fizice;

- Nu încercaþi sã rezolvaþi un conflict prin violenþã. Apelaþi la sprijinul celor
care vã pot ajuta: pãrinþi, profesori, poliþiºti.

PROPUNERI PENTRU TIMPUL LIBER
- frecventarea unor cluburi sportive, cercuri artistice;
- participarea la proiecte ºtiinþifice;
- voluntariat în domenii care te preocupã;
- excursii ºi drumeþii;
- colecþionarea de obiecte;
- vizitarea muzeelor, expoziþiilor de artã, grãdinilor botanice ºi zoologice;
- vizionarea de filme, participarea la concerte;
- cursuri de  echitaþie, înot, carting;
- plimbãri în parc cu rolele sau cu bicicleta;
- participarea la concursuri pe diverse domenii;
- înscrierea la cursuri de meserii (electronist, mecanic, fotograf, informati-

cian etc.)
ªªeeffuull  PPoolliiþþiieeii  OOrraaººuulluuii  PPuucciiooaassaa

CCoommiissaarr  ªªeeff  ddee  PPoolliiþþiiee  LLUUPPUU  VVLLAADD

SFATURI  UUTILE PPENTRU
PREVENIREA DDELINCVENÞEI

JUVENILE

SSEEMMNNAALL EEDDIITTOORRIIAALL::
BBÃÃIIAATTUULL DDIINN CCAARRTTEEAA

BBUUNNIICCIIII

BBuuccuurriiee ppee ppaattiinnooaarr!!
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Bucuria de a dãrui ne-a umplut
sufletele!

Ca ajutoare ale lui Moº Nicolae am
mers în grãdiniþele din localitate,
pentru a împãrþi cadouri.

Am fost înconjuraþi de zâmbete

calde ºi multã veselie! Nici cã putea fi
o zi mai frumoasã!

IInngg..  CCoonnssttaannttiinn  EEmmiilliiaann  AAnnaa
PPrriimmaarruull  OOrraaººuulluuii  PPuucciiooaassaa

Lucrãri ssistematice
de ccadastru
pe ssectoare

cadastrale îîn
vederea îînscrierii

imobilelor îîn
cartea ffunciarã
Proiectul ”Servicii de

înregistrare sistematicã a
imobilelor în Sistemul Integrat
de Cadastru ºi Carte
Funciarã pe teritoriul adminis-
trativ al Oraºului Pucioasa”
este susþinut de ANCPI, în
acest sens fiind încheiat un
protocol cu Agenþia Naþionalã
de Cadastru ºi Publicitate
Imobiliarã.

Principalul obiectiv al
proiectului este acela de a
realiza înscrierea tuturor imo-
bilelor, precum ºi a deþinãto-
rilor acestora, într-o bazã de
date comunã, gestionatã de
oficiile de cadastru ºi publici-
tate imobiliarã, ca urmare a
desfãºurãrii în teren a
lucrãrilor de specialitate.
Lucrarea se desfãºoarã în
cartierul Pucioasa-Sat, sec-
toarele cadastrale 21, 24 ºi
27.

În momentul de faþã, s-a
depãºit faza de teren ºi s-a
trecut la întocmirea documen-
taþiei pentru sectoarele 21, 24
ºi 27.

Încã mai întâmpinãm difi-
cultãþi în culegerea actelor
doveditoare ale proprietãþii,
cât ºi a Cãrþilor de identitate
ale posesorilor. În acest sens,
rugãm posesorii/proprietarii
imobilelor din aceste sectoare
sã depunã documentele
solicitate (acte proprietate
legalizate, copii CI/BI).

Pucioasa a marcat ºi anul acesta 
1 Decembrie într-un mod deosebit! Ziua a
început cu participarea la slujba religioasã ºi a
continuat cu un moment aparte la
Monumentul Eroilor. S-a vorbit despre eroii
neamului românesc, despre sacrificiul fãcut

de aceºtia ºi moºtenirea pe care ne-au 
lãsat-o ºi au fost depuse coroane de flori.
Activitãþile au continuat în Parcul Central cu
mult-aºteptata deschidere a patinoarului. Sute
de copii s-au bucurat de acest moment ºi au
patinat pânã seara târziu. Cei prezenþi au

putut degusta bunãtãþi tradiþionale, iar mai
apoi s-a luat parte, în numãr deosebit de
mare, la retragerea cu torþe, clipe de o mare
încãrcãturã emoþionalã.

11 DDeecceemmbbrriiee llaa PPuucciiooaassaa

Bucuria dde aa ddãrui!
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Redactor: AAlexandra RRizea

DDoottaarree  ªªccooaallaa  GGiimmnnaazziiaallãã  NNrr..  44  EElleennaa  DDoonniiccii  CCaannttaaccuuzziinnoo
ddiinn  llooccaalliittaatteeaa  PPuucciiooaassaa

Stadiul proiectului:
Au fost achiziþionate toate dotãrile cuprinse în contractul de

finanþare.

DDoottaarree  ªªccooaallaa  GGiimmnnaazziiaallãã  „„MMiihhaaii  VViitteeaazzuull””  ddiinn  llooccaalliittaatteeaa
PPuucciiooaassaa

Stadiul proiectului:
Au fost achiziþionate 50% din dotãrile cuprinse în contractul

de finanþare.

WWiiFFii44EEUU
WWiiFFii44EEUU  ––  IInntteerrnneett  ggrraattuuiitt  îînn  ssppaaþþiiii  ppuubblliiccee
Stadiul proiectului:
Au fost montate  cele 10 Acces Point-uri ce for furniza inter-

net WiFi gratuit în Zona Centralã (de la Bd. Gãrii pânã în sensul
giratoriu), pe Promenada Pieþei ºi în Parcul Central.

AASSOOCCIIEERREE OORRAAªªUULL PPUUCCIIOOAASSAA 
- CCOONNSSIILLIIUULL JJUUDDEEÞÞEEAANN DDÂÂMMBBOOVVIIÞÞAA

AAmmeennaajjaarree  ººii  mmooddeerrnniizzaarree  ccããii  ddee  aacccceess  ººii  ppaarrccããrrii,,  CCaarrttiieerr
FFiillaattuurrãã,,  OOrraaºº  PPuucciiooaassaa,,  jjuuddeeþþ  DDââmmbboovviiþþaa

Stadiul proiectului:
Au fost finalizate toate lucrãrile prevãzute în proiect, con-

stând în reabilitarea tuturor strãzilor ºi aleilor interioare ale
Cartierului Filaturã (în total 1,4 km), amenajarea parcãrilor, totu-
arelor, aleilor pietonale ºi acceselor la imobilele existente.
Complementar acestui proiect, prin fonduri proprii, vor fi amena-
jate spaþiile verzi ºi locurile de joacã.

IInnssttaallaaþþiiee  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappãã  ppoottaabbiilliizzaabbiillãã  aa  SSttaaþþiieeii  ddee
TTrraattaarree  aa  AAppeeii  PPuucciiooaassaa

Stadiul proiectului:
Au fost demarate lucrãrile de pregãtire a terenului ºi s-au

adus pe teren conductele ce urmeazã sã fie montate. Din
lungimea totalã de 3,2 km a aducþiunii de apã au fost îngropaþi
1,5 km.

BBUUGGEETTUULL LLOOCCAALL AALL OORRAAªªUULLUUII
PPUUCCIIOOAASSAA

RReeffaacceerree  ttrroottuuaarree  îînn  zzoonnaa    cceennttrraallãã
Stadiul proiectului:
Au fost executate lucrãrile în proporþie de 90 % din total.

RReeaabbiilliittaarree  PPaarrcc  MMoonnuummeenntt
Stadiul proiectului:
Au fost executate lucrãrile în proporþie de 90 % din total. Mai

trebuie finalizatã instalaþia fântânii arteziene ºi montat tartanul
locului de joacã.

SSttaaþþiiee  ddee  aammbbuullaannþþãã
Stadiul proiectului:
Au fost executate lucrãrile în proporþie de 70 % din totalul

proiectului.

DDeessccããrrccaarree  pplluuvviiaallãã  DDNN7711  ((zzoonnaa  TTââllvvããnneeººttii))
Stadiul proiectului:
Au fost finalizate toate lucrãrile.
EExxttiinnddeerree  rreeþþeeaa  ddee  ggaazzee  nnaattuurraallee  îînn  PPuucciiooaassaa--SSaatt  ((11,,77  kkmm))
Stadiul proiectului:
Au fost finalizate lucrãrile. Conducta este pusã în funcþiune,

iar gospodãriile se pot branºa la noua reþea.
RReeffaacceerree  ppuunnþþii  ddee  lleemmnn  DDiiaaccoonneeººttii  ººii  MMiiccuulleeººttii
Stadiul proiectului:
Au fost finalizate toate lucrãrile.
Ne dorim sã redãm strãlucirea de odinioarã a staþiunii ºi sã

atingem adevãratul potenþial deþinut de Pucioasa. Intenþionãm
sã oferim tuturor celor interesaþi sã viziteze Pucioasa
nenumãrate argumente pentru a o face, iar celor ce locuiesc aici
motive întemeiate sã se bucure de fiecare zi.

IInngg..  CCoonnssttaannttiinn  EEmmiilliiaann  AAnnaa
PPrriimmaarruull  OOrraaººuulluuii  PPuucciiooaassaa

Dotare ªªcoala GGimnazialã NNr. 44 EElena DDonici CCantacuzino
din PPucioasa

Amenajare ººi mmodernizare ccãi dde aacces ººi pparcãri,
Cartier FFilaturã, OOraº PPucioasa, jjudeþ DDâmboviþa

Instalaþie dde aalimentare ccu aapã ppotabilizabilã
a SStaþiei dde TTratare aa AApei PPucioasa

Refacere ttrotuare îîn zzona  ccentralã

Reabilitare PParc MMonument

Staþie dde aambulanþã

Refacere ppunþi dde llemn DDiaconeºti ººi MMiculeºti


