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Expoziþia de picturã
”Creativitatea Femininã”
Expoziþia de picturã a Liceului de
Arte “Bãlaºa Doamna” Târgoviºte
poate fi vizitatã în cadrul Galeriei
de artã “Prim”, în foaierul Primãriei
Pucioasa.

ÎNÃLÞAREA DOMNULUI – 17 Mai 2018
ÎNÃLÞAREA DOMNULUI la ceruri, sau ISPASUL, se sãrbãtoreºte la 40 de zile dupã Paºti.
Ispas ar fi fost personajul mitic care a asistat
la ÎNÃLÞAREA DOMNULUI si la ridicarea
sufletelor morþilor la Cer.
ÎNÃLÞAREA DOMNULUI este numitã în popor
ºi Paºtele Cailor ºi asta pentru cã atunci când
Maica Domnului se pregãtea sã-l nascã pe Iisus,
animalele care nu i-au respectat liniºtea au fost
caii. Fecioara i-a blestemat sã nu se sature decât
odatã-n an ºi-atunci doar un ceas.
Cea mai veche menþiune despre sãrbãtoarea
Înãlþãrii Domnului apare la Eusebiu din Cezareea,
în lucrarea “Despre sãrbãtoarea Paºtilor”, din anul
332. Pe atunci, sãrbãtoarea era celebratã odatã
cu Rusaliile, la 50 de zile de la Învierea lui Hristos.
Spre sfârºitul secolului al IV lea, începutul secolului V, sãrbãtoarea Înãlþãrii s-a despãrþit de cea a
Pogorârii Sfântului Duh (Rusaliile), fiind prãznuitã
în a 40-a zi dupã Înviere, datã care va rãmâne stabilitã pentru totdeauna în calendarul bisericesc.
Prin hotãrârile Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române din anii 1999 ºi 2001, sãrbãtoarea Înãlþãrii Domnului a fost consacratã ca Zi a
Eroilor ºi sãrbãtoare naþionalã bisericeascã. În
aceastã zi, în toate bisericile din þarã ºi strãinãtate
se face pomenirea tuturor eroilor români cãzuþi
de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile de luptã
pentru credinþã, libertate, dreptate ºi pentru
apãrarea þãrii ºi întregirea neamului.

De la Paºti pânã la Ispas, oamenii se salutã cu
“Hristos a Înviat!” ºi îºi rãspund cu “Adevarat c-a
Înviat!”, iar din ziua ÎNÃLÞÃRII DOMNULUI pânã
la RUSALII, se salutã cu “Hristos s-a Înãlþat!” ºi se
rãspunde cu “Adevarat cã s-a Înãlþat!”.
Obiceiuri ºi tradiþii:
- se poartã frunze de nuc la brâu ca Hristos când
s-a Înãlþat;
- se crede cã cine moare de la Paºti pânã la
Ispas ajunge în Rai;
- de Ispas se bat vitele cu leuºtean, ca sã se
îngraºe ºi sã fie ferite de boli;
- se taie pãr din vârful cozilor de la vite ºi se
îngroapã într-un furnicar, spunându-se: “sã ne
dea Dumnezeu atâþia miei ºi viþei câte furnici în
furnicar!”;
- în ziua de Ispas nu se dã foc ºi sare din casã;
- ce se seamãnã dupã Ispas, nu rodeºte;
- în ziua de ÎNÃLÞAREA DOMNULUI, femeile
care au morþi în familie, împart azime calde,
ceapã verde ºi rachiu pentru sufletele acestora,
crezându-se cã e ziua în care sufletele lor se
înalþã la cer ºi sã aibã merinde de drum;
- femeile împart lapte dulce, fiert cu pãsat.
În vechime, ziua de Ispas era una a
soroacelor, a încheierii diferitelor afaceri. Pentru
cã data sãrbãtorii variazã de la an la an cu un
numãr mare de zile, sensul a devenit peiorativ: a
nu da înapoi ce ai împrumutat, a amâna pânã la
Paºtele Cailor, pânã la Sfântul Aºteaptã (a nu te
þine de promisiune).

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.

Competiþie
de rugby tag
la Pucioasa!
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Cãutãtorii oului
de ciocolatã
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Ne mândrim cu
Augustin Matei!

De la Pucioasa,
a devenit faimos
la Hollywood!
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Hotãrâri ale Consiliului Local Pucioasa
- ºedinþã ordinarã din 29.03.2018 -

HOTÃRÂRE

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

HOTÃRÂRE

Privind: Schimbarea denumirii
Grãdiniþei cu Program Prelungit nr.
2 Pucioasa în Grãdiniþa cu program
prelungit ”Caruselul Copilãriei”
Pucioasa

HOTÃRÂRE

Privind: Rectificarea bugetului
local pe anul 2018

HOTÃRÂRE

Privind: Transformarea postului
ocupat de personalul contractual
din cadrul U.A.T. Oraºul Pucioasa
care îndeplineºte condiþiile pentru
promovarea în treapta profesionalã
imediat superioarã în trimestrul
I/2018.

HOTÃRÂRE

Privind:
Aprobarea
Regulamentului de organizare ºi
desfãºurare a evaluãrii managerului, precum ºi desemnarea componenþei comisiilor de evaluare anualã, a comisiilor de soluþionare a
contestaþiilor ºi a secretariatului
pentru managementul instituþiei de
culturã – aflatã sub autoritatea
Unitãþii Administrativ Teritorialã
Pucioasa.

HOTÃRÂRE

Privind: Repartizarea
locuinþe ANL.

a

Privind: Subînchirierea în parte,
a unei cote de 50 % din spaþiul în
suprafaþã de 68, 31 mp, precum ºi
cota parte de teren aferentã acestuia, situat în oraºul Pucioasa, la
parterul blocului Sarmis II, de la
Partidul Naþional Liberal Dâmboviþa
– Organizaþia Pucioasa, titular al
contractului de închiriere nr.
49/2011 ºi nr. 13/2011 la Biroul
Parlamentar Deputat Cezar Florin
Preda, Circumscripþia Electoralã nr.
16, în scopul deschiderii unui birou
parlamentar.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea bugetului de
venituri ºi cheltuieli realizat pe anul
2017 ºi a bugetului de venituri ºi
cheltuieli pe anul 2018 al S.C.
Servicii Comunitare de Utilitãþi
Publice Pucioasa SCUP SRL.

3

HOTÃRÂRE

Privind: Repartizarea camerei
nr. 11, bloc Omnia.

HOTÃRÂRE

HOTÃRÂRE

Privind: Modificarea poziþiilor 6
ºi 7 din anexa nr. 1 la HCL nr.
253/29.11.2017, privind repartizarea a ºapte locuinþe din fondul
locativ de stat.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea modificãrii ºi
completãrii poziþiei nr. 409 din
Inventarul domeniului public al
u.a.t. oraºul Pucioasa, jud.
Dâmboviþa, cu terenul în suprafaþã
de 507 mp situat în oraºul
Pucioasa, strada Unirii, nr. 52.

HOTÃRÂRE

Privind: Modificarea art. 4
privind ”Durata contractului” din

● Trenurile în Japonia sunt atât de
aglomerate încât a fost angajat personal care
se ocupã cu împingerea pasagerilor în interiorul acestora.
● Durata de întârziere a trenurilor din
Japonia este de câteva secunde pe an. Ei
apreciazã valoarea timpului ºi sunt foarte
punctuali.
● Porumbeii sunt animale complexe ºi
extrem de inteligente. Sunt unele dintre
puþinele specii de necuvântãtoare care
reuºesc sã treacã testul oglinzii – testul
recunoaºterii de sine.
● Corpul uman utilizeaza 300 de muºchi,
numai pentru a se menþine în echilibru, când
stã în picioare.
● Un melc poate sã doarmã fãrã întrerupere timp de 3 ani ºi sã nu moarã de foame.

Hotãrârea Consiliului Local nr.
65/30/03/2017 precum ºi modificarea art. 5 din Hotãrârea
Consiliului
Local
nr.
260/29.11.2017.

HOTÃRÂRE
Privind: Modificarea tarifelor
maximale folosite în transportul de
persoane în regim de taxi, aprobate
prin HCL nr. 31/26.03.2009.

HOTÃRÂRE
Privind: Aprobarea completãrii
poz. 13 din anexa nr. 1 la HCL nr.
281/20.12.2017 cu terenul în
suprafaþã de 1109 mp.

HOTÃRÂRE
Privind: Modificarea ºi completarea Inventarului bunurilor care
aparþin domeniului public al unitãþii
administrativ-teritoriale
Oraºul
Pucioasa, judeþul Dâmboviþa.

HOTÃRÂRE
Privind:
Aprobare
Plan
Urbanistic de Detaliu (PUD)
Schimbare destinaþie apartament,
din locuinþã în spaþiu comercial –
Creare gol de uºã ºi amenajare
cale de acces, oraº Pucioasa, str.
Republicii, nr. 102, bl. 16.

● Propoziþia: “The quick brown fox jumps
over the lazy dog” foloseºte fiecare literã a
alfabetului.
● TYPEWRITER este cel mai lung
cuvânt care poate fi scris folosind doar
literele de pe un rând al tastaturii de calculator.
● Strãnutul iese din gurã cu o vitezã de
peste 965 km/h.
● Ursul Polar este cel mai mare animal
de pradã de pe uscat, având ºi 700 kg (masculii), la o înãlþime de 1.8 metri ºi 3 metri în
lungime!(?)
● Suntem programaþi genetic sã trãim
100 de ani. Alegerile nesãnãtoase ºi stilul de
viaþã ne scurteazã însã foarte mult viaþa.
● Pânã în secolul al XVI-a, bãrbaþii nu
purtau lenjerie intimã.
● Strugurii sunt pe locul 3 în topul celor
mai cultivate fructe din lume, dupã banane ºi
portocale
● Aºa numitele gãuri negre sunt invizibile. În ele nu existã timp sau spaþiu, dacã se
pãtrunde într-o gaurã neagrã, totul va fi turtit
din pãrþi ºi tras de ambele capete. În interiorul unei gãuri negre, nimic nu
supravieþuieºte, ci este sfãrâmat în mici particule atomice.
● Un trandafir alb aºezat într-un vas cu
apã coloratã îºi va însuºi culoarea apei? Apa

HOTÃRÂRE

Privind:
Aprobare
Plan
Urbanistic Zonal (PUZ) Construire
locuinþã P + 1, oraºul Pucioasa, Bdul Trandafirilor, nr. 132.

HOTÃRÂRE

Privind: Revocarea art. 6 ºi art.
17 din HCL nr. 284/20.12.2017
privind aprobarea majorãrii impozitului pentru imobilele situate în
Oraºul Pucioasa încadrate în categoria clãdirilor ºi terenurilor neîngrijite.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea modificãrii
Anexei nr. 1 la HCL nr.
27/15.02.2018 privind aprobarea
creditelor de angajament pentru
acþiuni multiple – perioada 20182019 conform Anexei nr. 1.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea introducerii
în Inventarul bunurilor care aparþin
domeniului privat al unitãþii administrativ-teritoriale Oraºul Pucioasa,
judeþul Dâmboviþa, aprobat conform Hotãrârii Consiliului Local nr.
77/30.10.2001 a unui teren în
suprafaþã de 6100 mp situat în
oraºul Pucioasa, str. Morilor, nr. 44
A, precum ºi a unui teren în
suprafaþã de 1876 mp, situat în
oraºul Pucioasa, str. Florin
Popescu, nr. 16.

va fi absorbitã de tulpinã ºi transmisã, mai
departe, petalelor.
● Câinii pot localiza sursa unui sunet în 6
sutimi de secundã, folosindu-ºi urechile
asemãnãtoare unui radar. Pentru câini nu e
niciodatã liniºte, chiar în orele târzii ale
nopþii, ei aud o mulþime de sunete ºi vibraþii.
● La Polul Nord am avea nevoie de 50008000 cal/zi pentru a rezista temperaturilor
scãzute.
● Membrana fiecãrei celule din organism
este prevãzutã cu molecule de vitamina E,
gata sã intervinã în cazul unui atac oxidant.
● Primul “espressor” (aparat special de
preparat cafea sub presiune) a fost introdus
în 1822 de francezi, însã italienii au fost cei
care l-au perfecþionat ºi l-au fãcut cunoscut la
scarã largã.
● Vestitul laureat al Premiului Nobel,
Albert Einstein, nu a vorbit pânã la patru ani
ºi nu a citit pânã la ºapte ani, ceea ce a fãcut
ca profesorii ºi pãrinþii lui sã creadã cã era
întârziat mental. Einstein a fost exmatriculat
din ºcoalã ºi i s-a refuzat admiterea la ªcoala
Politehnicã din Zurich.
● Cea mai mare diferenþã de scor într-un
meci de fotbal a fost de 149 – 0, în timpul
partidei dintre AS Adema (Madagascar) ºi
SO l’Emyrne (Madagascar) desfãºurat pe

HOTÃRÂRE
Privind: Aprobarea participãrii
UAT Oraºul Pucioasa în calitate de
membru fondator la constituirea
Asociaþiei
de
Dezvoltare
Intercomunitarã (ADI) Transport
Public Zona Pucioasa.

HOTÃRÂRE
Privind: Aprobarea dãrii în
administrare Liceului Tehnologic
Pucioasa, a imobilului compus din
teren în suprafaþã de 3165 mp ºi
construcþiile C1 în suprafaþã de 182
mp ºi C2 în suprafaþã de 183 mp,
situat în oraºul Pucioasa, str. C.
Olãnescu, nr. 27, jud. Dâmboviþa.

HOTÃRÂRE
Privind: Transformarea posturilor ocupate de funcþionari publici care îndeplinesc condiþiile pentru
promovarea în grad profesional în
semestrul I/2018.

HOTÃRÂRE
Privind: Aprobarea dezmembrãrii în douã loturi a imobilului
(Piaþa Centralã Cartaxo) identificat
prin planul de amplasament ºi
delimitare a imobilului nr. 73671,
înscris în Cartea funciarã nr. 73671
Oraº Pucioasa.

data de 31 octombrie 2002.
● La oameni, senzaþia de sete începe sã
aparã din clipa în care se pierde 1% din apa
din organism. Pentru a aduce beneficii
organismului, este recomandat ca apa pe
care o bem sã aibã o temperaturã de aproximativ 5 grade.
● Cheltuind bani pentru alþii ai mai multe
satisfacþii decât cheltuind bani pentru tine
însuþi.
● Organismul uman conþine suficient fier
pentru a face un cui de metal de 3 centimetri.
● Aproape toate automobilele de stradã
Ferrari din anii 1950 pânã în prezent au fost
desenate de Pininfarina. Singurul model
Ferrari desenat de Bertone este 308GT4,
lansat în 1973.
● Olandezii sunt cei mai înalþi oameni din
lume.
● Unele broaºte pot fi îngheþate pânã
devin solide ºi apoi dezgheþate, continuând
sã trãiascã.
● Butonul „Like” de pe Facebook s-a
numit, la început, „Awesome” ce se traduce
(minunat).
● Primul apel la un telefon mobil a fost
fãcut în 1973 de cãtre unul dintre inventatorii
Motorola.
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al o raºului
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STIMAÞI CETÃÞENI,
Având în vedere venirea primãverii ºi
totodatã a acþiunilor mari de arderi necontrolate prin arderea miriºtilor, vegetaþiei
uscate ºi resturilor vegetale, iar pentru
prevenirea incendiilor care s-ar putea produce, conform ordinului 605/2008 vã
reamintim urmãtoarele mãsuri de prevenire:
- În perioadele de caniculã ºi secetã
prelungitã arderea miriºtii, vegetaþiei
uscate ºi a resturilor vegetale este
interzisã.
- Arderea miriºtii se face cu
respectarea urmãtoarelor prevederi generale:
a) condiþii meteorologice fãrã vânt;
b) parcelarea miriºtii în suprafeþe de
maxim 10 ha, prin fâºii arate;
c) izolarea zonei de ardere faþã de cãi
de comunicaþie, construcþii, culturi agricole
vecine, instalaþii, fond forestier, prin executarea de fâºii arate;
d) desfãºurarea arderii numai pe timp
de zi;
e) asigurarea pânã la finalizarea arderii
a personalului de supraveghere ºi stingere
a eventualelor incendii;
f) asigurarea pentru suprafeþe de
ardere mai mici de 5 ha a substanþelor ºi
mijloacelor de stingere necesare;
g)asigurarea,în cazul suprafeþelor de
ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a
unei cisterne cu apã, a mijloacelor de
tractare ºi a personalului de deservire.
Pe terenurile în pantã, arderea miriºtii
se face pornind din partea de sus a pantei.
-Arderea vegetaþiei uscate ºi a res-

turilor vegetale se executã cu respectarea
urmãtoarelor prevederi generale:
a) condiþii meteorologice fãrã vânt;
b) colectarea în grãmezi a vegetaþiei
uscate ºi a resturilor vegetale în cantitãþi
astfel încât arderea sã poate fi controlata;
c) executarea arderii în zone care sã nu
permita propagarea focului (la fondul
forestier/construcþii ºi sã nu afecteze
reþelele electrice,de comunicaþii,conductele de transport gaze naturale,pro-

dusele petroliere ori alte bunuri materiale
combustibile;
d) curãþarea de vegetaþie a suprafeþei
din jurul fiecãrei grãmezi pe o distanþã de
5 m;
e) desfãºurarea arderii numai pe timp
de zi;
f) asigurarea mijloacelor ºi materialelor
pentru stingerea eventualelor incendii;
g) supravegherea permanentã a
arderii;

● 250 g biscuiþi cu cacao
● 80 g unt moale

INGREDIENTE PENTRU
CREMÃ:
●
●
●
●
●

500 g cremã de brânzã
100 g zahãr
100 ml smântânã pentru gãtit
150 g ciocolatã
1 pliculeþ de gelatinã

CADRU TEHNIC P S I
NÃSTASE CORNEL

REBUS

Cheesecake
cu c iocolatã

INGREDIENTE PENTRU
BLAT:

h) stingerea totalã a focului înainte de
pãrãsirea locului arderii;
i) interzicerea acoperirii cu pãmânt a
focarelor.
Arderea miriºtii, vegetaþiei uscate ºi a
resturilor vegetale se executã numai dupã
obþinerea permisului de lucru cu foc ºi
dacã existã acceptul autoritãþii competente
pentru protecþia mediului, conform prevederilor Normelor generale de apãrare
împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul
ministrului administraþiei ºi internelor nr.
163/2007.
Obþinerea permisului de lucru cu foc se
face dupã ce proprietarul terenului a primit
Acceptul de la Agenþia pentru Protecþia
Mediului.
Emiterea permisului se face prin grija
primarului de cãtre ºeful serviciului voluntar pentru situaþii de urgenþã sau altã persoanã desemnatã în acest sens, se
întocmeºte în douã exemplare, dintre care
unul se înmâneazã persoanei care executã operaþiunile de foc deschis, iar celãlalt
rãmâne la emitent.
De la aceastã prevedere se excepteazã
numai executarea arderii vegetaþiei uscate
ºi a resturilor vegetale în cadrul
gospodãriei cetãþeneºti.
Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu
amendã de la 1000 lei la 2500 lei pentru
persoane fizice ºi de la 5000 lei la 10000
lei pentru persoane juridice.

MOD DE PREPARARE:

Macina biscuiþii pânã devin firimituri, adaugã untul ºi amestecã bine.
Preseazã amestecul de biscuiþi ºi
unt într-o tavã unsã, încât sã obþii blatul, apoi pune tava la frigider.
Bate crema de brânzã împreunã cu
zahãrul pânã devine finã ºi omogenã.
Dizolvã gelatina în apã rece, apoi
încãlzeºte-o la bain marie.
Topeºte
ciocolata
împreunã
cu smântâna pentru gãtit. Adaugã
amestecul peste crema de brânzã,
urmatã de gelatina dizolvatã ºi
amestecã bine.
Pune crema astfel obþinutã peste
blat ºi uniformizeazã.
Serveºte chesecake-ul cu ciocolata
rasã pe deasupra.

Orizontal
Capitala Franþei.
A dispãrea cãtre vest.
Întuneric.
Metal foarte cunoscut.
Deplasat pe jos.
Hidrocarburã cu doi atomi de carbon.

Vertical
Cu pielea pigmentatã (feminin plural).
Chemat telefonic.
Deplasare cu ajutorul roþilor.
Lipsit de umanitate.
Reuniune cu caracter muzical.

Buletin d e i nformare
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Ajutorul de urgenþã –
în ce situaþii se acordã
ºi cine îl poate cere?

Conform art. 28 din Legea nr.
416/2001 privind venitul minim garantat,
Guvernul, la propunerea Ministerului
Muncii, Familiei, Protecþiei Sociale ºi
Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV),
poate acorda ajutoare de urgenþã familiilor ºi persoanelor care se aflã în situaþii
de necesitate datorate calamitãþilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum ºi
pentru alte situaþii deosebite datorate
stãrii de sãnãtate ori altor cauze care pot
conduce la riscul de excluziune socialã,
dar ºi în alte situaþii stabilite prin hotãrâre
a Guvernului.
Ajutoarele de urgenþã se aprobã prin
hotãrâre a Guvernului, elaboratã
de MMFPSPV, pe baza propunerilor
întemeiate transmise de agenþiile teritoriale.

Propunerea de acordare a ajutoarelor
de
urgenþã
are
la
bazã solicitarea unui membru de
familie sau a persoanei singure, precum
ºi ancheta socialã prin care se certificã
existenþa situaþiilor de necesitate ori,
dupã caz, a situaþiilor deosebite în care
se aflã familiile sau persoanele singure.
Datele referitoare la familia sau persoana singurã se înregistreazã în formularul de anchetã socialã potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 16. În situaþia în
care se impune acordarea ajutorului de
urgenþã în situaþii deosebite care
afecteazã un numãr mai mare de persoane, la efectuarea anchetei sociale se
poate utiliza modelul prevãzut în anexa
nr.
16a.
Ancheta socialã este avizatã de primar ºi de prefect. Pentru acordarea ajutoarelor de urgenþã agenþiile teritoriale
transmit Agenþiei Naþionale pentru Plãþi
ºi Inspecþie Socialã anchetele sociale
efectuate, pe bazã de borderou — care
cuprinde numele beneficiarului, adresa
de domiciliu/reºedinþã, situaþia pentru
care se propune ajutorul de urgenþã ºi
suma propusã cu titlu de ajutor de

urgenþã. Pe baza borderourilor primite,
Agenþia Naþionalã pentru Plãþi ºi
Inspecþie Socialã transmite MMFPSPV situaþia centralizatoare privind
propunerile de ajutoare de urgenþã. De
asemenea, Agenþia Naþionalã pentru
Plãþi ºi Inspecþie Socialã, la solicitarea MMFPSPV, are obligaþia de a
prezenta acestuia anchetele sociale.
Ajutoarele de urgenþã se acordã pentru acoperirea nevoilor de bazã ale familiei sau ale persoanei singure aflate în
situaþiile prevãzute mai sus, în vederea
susþinerii
acestora.Ajutoarele
de
urgenþã nu sunt supuse impozitului pe
venit ºi nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi de asistenþã socialã.
Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenþã se suportã din bugetul de stat, prin MMFPSPV.
Primarii pot acorda ajutoare de
urgenþã familiilor ºi persoanelor care se
aflã în situaþii de necesitate cauzate de
calamitãþi naturale, incendii, accidente,
precum ºi pentru alte situaþii deosebite,
stabilite prin hotãrâre a consiliului local.
Dispoziþia primarului de acordare a
ajutoarelor de urgenþã are la bazã solicitarea scrisã a unui membru de familie
sau a persoanei singure, precum
ºi ancheta socialã efectuatã de personalul serviciului public de asistenþã
socialã din subordinea consiliului local
sau, dupã caz, al compartimentului de
asistenþã socialã din aparatul de specialitate al primarului comunei, oraºului,
municipiului ori, dupã caz, al sectorului
municipiului Bucureºti, prin care se certificã situaþiile de necesitate sau, dupã
caz, situaþiile deosebite în care se aflã
familiile ori persoanele singure.

Familiile ºi persoanele singure care
se aflã în situatii dificile pot primi, pentru
aceeaºi situaþie, ajutoare de urgenþã
suportate atât de la bugetul de stat, cât
ºi de la bugetul local, dacã acestea sunt
acordate complementar în sensul în care

fiecare ajutor acoperã altã parte din prejudiciul înregistrat.
În cazul decesului unei persoane din
familia beneficiarã de ajutor social sau al
persoanei singure beneficiare de ajutor
social, primarii pot dispune acordarea
unui ajutor reprezentând o parte din
cheltuielile cu înmormântarea.
Ajutorul se acordã unei singure persoane, care poate fi, dupã caz, soþul
supravieþuitor, copilul, pãrintele, tutorele,
curatorul, moºtenitorul stabilit în condiþiile dreptului comun sau, în lipsa acestora, persoana care dovedeºte cã a suportat cheltuielile cu înmormântarea.
Ajutorul de înmormântare se acordã
pe bazã de cerere însoþitã de urmãtoarele acte, dupã caz:

a) certificatul de deces, în original ºi
în copie;
b) actul de identitate al solicitantului;
c) acte de stare civilã ale solicitantului
din care sã rezulte relaþia de rudenie cu
decedatul sau, dupã caz, acte care
atestã calitatea de moºtenitor, tutore,
curator;
d) dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea.
Cererea ºi actele doveditoare prevãzute se înregistreazã la primãria
oraºului unde familia din care a fãcut
parte persoana decedatã sau, dupã caz,
persoana singurã decedatã a beneficiat
de ajutor social.
Ajutorul de înmormântare pentru beneficiarul de ajutor social se suportã din
bugetul local ºi poate fi acordat în bani
ºi/sau în naturã.
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Ce înseamnã violenþa în familie?
Violenþa în familie reprezintã orice agresiune fizicã, psihicã, verbalã, sexualã sau economicã,
sãvârºitã cu intenþie de cãtre un membru al familiei,
împotriva altui membru al aceleiaºi familii.
Ea nu se manifestã într-un episod izolat, ci se
repetã atunci când nu se iau mãsuri.
Violenþa în familie este prevãzutã ca infracþiune
în Codul Penal, art. 199.
Violenþa în cuplu NU:
- apare din cauza stresului de la serviciu ºi nu
este o urmare fireascã a unor neînþelegeri în familie;
- dispare dacã nu se iau mãsuri împotriva agresorului;
- poate fi motivatã de comportamentul victimei.
Numai agresorul este vinovat de abuz.
- este o chestiune privatã. Victima are dreptul sã
fie informatã ºi ajutatã la nevoie.
Atunci când izbucneºte un episod cu violenþe fizice:
- sunã imediat la 112 când eºti în pericol!
- când nu poþi sã fugi din casã, încearcã sã te
închizi într-o camerã cu un telefon ºi sã suni la poliþie!
Dacã nu ai apucat sã iei un telefon mobil cu tine,
strigã tare ca sã te audã vecinii sau deschide geamul
ºi cere ajutor.
- Nu te adãposti în bucãtãrie! Acolo sunt cuþite ºi
alte obiecte cu care agresorul te poate rãni.
- Dacã nu reuºit sã scapi de el, încearcã sã-þi
protejezi de lovituri cele mai sensibile pãrþi ale corpului – faþa ºi capul.
-Spune-le copiilor sã se încuie într-o camerã sau
sã fugã la vecini/rude de încredere.
Dupã producerea unei agresiuni:
- Pentru siguranþa ta, pãrãseºte domiciliul dacã
agresorul încã mai este în casã sau bãnuieºti cã se
întoarce. Aºteaptã afarã, într-un loc sigur, pânã
ajunge poliþia.
- Dacã nu poþi ieºi din casã sau sã te deplasezi
pentru îngrijiri medicale/plângere la poliþie, sunã la
112 ºi vei fi ajutatã de urgenþã.
- În cazul în care eºti rãnitã, nu ezita sã mergi la
spital pentru un consult medical. Spune-le doctorilor
ce ai pãþit. Leziunile interne se pot agrava dacã nu le
tratezi ºi îþi pui viaþa în pericol.
- Pânã cerceteazã poliþia locul unde ai fost agresatã, nu atinge nici un obiect din acea zonã. Astfel,
se vor pãstra toate probele ºi poziþia lor în camerã:
obiecte sparte, haine rupte, lucruri trântite, pete,
amprente etc.
Cere un ordin de protecþie
Durata mãsurilor de protecþie dispuse de
instanþa de judecatã nu poate depãºi ºase luni de la
data intrãrii în vigoare a ordinului de protecþie.
Ordinul se emite în maxim 72 de ore de la
momentul înregistrãrii cererii.
Competenþa de emitere a ordinului de protecþie
aparþine judecãtoriei în a cãrei razã teritorialã îºi are

domiciliul sau reºedinþa victima.
Titularul cererii de emitere a unui astfel de ordin
este însãþi victima. Cererea poate fi introdusã personal sau prin reprezentant legal ºi este scutitã de
taxa de timbru judiciar.
Sunt acceptate ºi probe audio, cu condiþia ca
acestea sã fie însoþite de transcrierea înregistrãrii.
În conformitate cu art. 23 din Legea nr. 217/2003
”persoana a cãrei viaþã, integritate fizicã sau psihicã
ori libertate este pusã în pericol printr-un act de violenþã din partea unui membru al familiei poate solicita instanþei ca, în scopul înlãturãrii stãrii de pericol,
sã emitã un ordin de protecþie”, prin care sã se dispunã, cu caracter provizoriu, una sau mai multe dintre mãsurile, obligaþiile sau interdicþiile indicate
expres prin lege. Între aceste mãsuri se numãrã:
- evacuarea temporarã a agresorului din locuinþa
familiei, indiferent dacã acesta este titularul dreptului
de proprietate;
- reintegrarea victimei ºi, dupã caz, a copiilor, în
locuinþa familiei;
- limitarea dreptului de folosinþã al agresorului
numai asupra unei pãrþi a locuinþei comune atunci
când aceasta poate fi astfel partajatã încât agresorul
sã nu vinã în contact cu victima;
- obligarea agresorului la pãstrarea unei distanþe
minime determinate faþã de victimã, faþã de copiii
acesteia sau faþã de alte rude ale acesteia ori faþã de
reºedinþa, locul de muncã sau unitatea de
învãþãmânt a persoanei protejate;
- interdicþia pentru agresor de a se deplasa în
anumite localitãþi sau zone determinate pe care persoana protejatã le frecventeazã sau le viziteazã periodic;
- interzicerea oricãrui contact, inclusiv telefonic,
prin corespondenþã sau în orice alt mod, cu victima;
- obligarea agresorului de a preda poliþiei armele
deþinute;
- încredinþarea copiilor minori sau stabilirea
reºedinþei acestora.
Pin hotãrârea prin care se emite ordinul de protecþie, instanþa poate dispune ºi cu privire la alte
mãsuri:
- ca agresorul sã suporte ºi contravaloarea
chiriei ºi/sau a întreþinerii pentru locuinþa temporarã
unde victima, copiii minori sau alþi membri de familie
locuiesc sau urmeazã sã locuiascã din cauza
imposibilitãþii de a rãmâne în locuinþa familialã;
- obligarea agresorului sã urmeze consiliere psihologicã, psihoterapie;
- poate recomanda luarea unor mãsuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de
îngrijire, în special în scopul dezintoxicãrii.

ªeful Poliþiei Oraºului Pucioasa
Comisar ªef de Poliþie
LUPU VLAD
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■ Primul flux de mobilitãþi în proiectul

Pucioasa

“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”). Proiectul este finanþat în
cadrul
Programului
Erasmus+,
Acþiunea Cheie 1-VET ºi se dezvoltã în
cadrul parteneriatului cu Escola
Secundaria de Barcelos, din Barcelos Portugalia, având rol de organizaþie de
primire.
Obiectivul principal al proiectului
este oferirea de sprijin elevilor de la
specializarea matematicã-informatiã
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 11-24.03.2018, a avut
loc primul flux de mobilitãþi în cadrul
proiectului, la care au participat 16 elevi
din clasele a XI a A ºi a XI a B, profil
real, specializarea matematicã-informaticã: Amalfi Ana-Maria, Barbu
Karma-Florentina, Bloju ªtefaniaElena, Culman Erika-Ioana, Dobrescu
Dennis, Dragomir ªtefania, Drãgoi
Iulia, Neacºa Andrei, Panã ElenaDiana, Paºcu Maria-Teodora, Samoilã
Andrei-Albert, Slevoacã Vlad-Andrei,
Stanciu Horaþiu-Andrei, ªindilar
Geanina, Teodoroiu ConstantinCosmin, Ungureanu Ana-Maria.

Profesorii însoþitori care au avut ºi
atribuþii de monitorizare, au fost
Diaconescu Mihaela Cristina - coordonator proiect ºi Voicu Victoria - responsabil monitorizare-evaluare.
Stagiul de formare profesionalã în
domeniul asamblãrii, întreþinerii ºi
depanãrii PC-ului, a durat 14 zile: 12
zile de activitate ºi douã 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.
Prin stagiul de formare profesion-

ala, participanþii si-au dezvoltat:
cunoºtinþele referitoare la structura ºi
funcþionarea componentelor hardware
ºi software ale unui PC, proceduri ºi
metode de întreþinere ºi depanare pentru acestea, protecþia mediului/ mãsuri
de siguranþã în lucru cu echipamentele
IT; abilitãþile de: a pune în practicã
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: evaluarea iniþialã a
participanþilor, realizatã de cãtre tutor
(prin aplicare/completare de chestionar
ºi printr-o probã practicã), evaluarea
participanþilor în timpul stagiului, de
cãtre tutor (evaluare formativã prin
observaþii individuale ºi discuþii frontale
asupra realizãrii sarcinilor primite; evaluare sumativã individualã dupa prima
sãptãmânã de stagiu, prin chestionar);
evaluarea finalã a participanþilor, de
cãtre comisia de evaluare formatã din
tutor ºi monitori (evaluarea competenþelor participanþilor de întreþinere ºi
depanare a unui PC, prin intermediul
unei probe practice; evaluarea întregii
activitãþi a participantului, prezentatã
sub forma unei pagini web în care s-au

inserat datele despre experienþa de
mobilitate); evaluarea calitãþii stagiului
de formare profesionalã, realizatã de
cãtre tutor, monitori ºi participanþi (prin
completarea de cãtre participanþi, a
chestionarului intermediar ºi final, pentru evaluarea calitãþii stagiului de formare profesionalã; prin prezentarea
propriilor aprecieri în legãturã cu activitatea grupului de participanþi în cele
douã sãptãmâni de stagiu, de cãtre
tutor ºi monitori, prin acordare de feedback formal ºi informal, de cãtre participanþi).
Stagiul de formare profesionalã a
fost monitorizat folosind instrumente de
monitorizare completate de cãtre participanþi (Fiºa zilnicã de reflecþie,
Jurnalul de stagiu, Jurnalul de stagiu vizite culturale) ºi instrumente de monitorizare completate 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.
Din rapoartele completate de cãtre
participanþii la mobilitate, rezultã 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
implementare a proiectului pentru evaluarea impactului produs de proiect
asupra participanþilor ºi pentru
îmbunãtãþirea viitoarelor parteneriate
ale colegiului, în cadrul Programului
Erasmus+.
La întoarcerea din mobilitate, par-

Lumina Învierii în suflet de copil

În
sãptãmâna
dinaintea
Paºtelui, elevii voluntari ºi beneficiari, din cadrul Strategiei
Naþionale
de
Acþiune
Comunitarã (SNAC), de la
ªcoala
Gimnazialã
„Mihai
Viteazul” din Pucioasa,
au
desfãºurat activitãþi plãcute de
încondeiere a ouãlor pentru
masa pascalã. Activitãþile organizate de cadrele didactice voluntare au ca scop sã apropie
copiii, sã-i uneascã, sã-i facã sã
se simtã ca într-o mare familie,
sprijiniþi ºi înþeleºi.
Copiii au folosit tehnica
ºerveþelului ºi au obþinut ouã în
culori multicolore de tip pastel,
mereu surprinzãtoare, care
amintesc de speranþã, de
veselia vârstei copilãriei, de
frenezia jocului, de omul care
trece prin diferite încercãriculori- de-a lungul vieþii ºi
fiecare experienþã se imprimã în

suflet -coaja oului-, iar, la final,
devine o simfonie de culori care
încãntã pe ceilalþi.
ªi de data aceasta am jucat
elevi ºi adulþi în echipa iubirii
faþã de aproapele nostru jocul
solidaritãþii.
Aceastã activitate de încondeiere a ouãlor pascale a fost o
primã etapã din acþiunea amplã
cu titlul Lumina Învierii în suflet
de copil. Voluntarii elevi au fost
alãturi de colegii lor ºi le-au
adus o micã bucurie.
Pentru elevi a fost un nou
prilej de a învãþa cã viaþa trebuie preþuitã în toate formele ei,
cã trebuie sã ne iubim ºi respectãm semenii. ªi-au îmbogãþit
experienþele emoþionale, au
devenit mai responsabili, au
depãºit prejudecãþi, au înlãturat
ignoranþa ºi au scris o nouã
faptã bunã pe filele sufletului
lor.

Emoþiile pozitive, gândurile ºi
experienþele trãite de copiii voluntari au fost valorificate prin
participarea acestora cu succes
la concursul judeþean „Scrisoare
pentru prietenul meu” iniþiat de
SNAC
Dâmboviþa.
Eleva,
Bãnescu Daria, clasa a VII-a C,
a ªcolii Gimnaziale „Mihai
Viteazul”, Pucioasa a obþinut
Locul al II-lea (prof. Mihai
Cristina). Scrisoarea Dariei va
participa ºi la faza naþionalã a
concursului epistolar.
Le
mulþumim
familiilor
elevilor voluntari ºi tuturor
cadrelor didactice voluntare
care au coordonat elevii, cãci au
fost alãturi de copii pentru o
nouã lecþie ... de viaþã!
Lumina Învierii sã rãmânã
mereu aprinsã în sufletele tuturor!
Prof. MIHAI CRISTINAFLORINA

ticipanþii au prezentat proiectele realizate în stagiul din Barcelos, în cadrul
unui seminar deschis, organizat în
colegiu la data de 30.03.2018, cu scopul recunoaºterii competenþelor dobândite prin stagiul de formare.
Mobilitatea în Portugalia a oferit
participanþilor, pe lângã experienþa profesionalã deosebitã, experienþe culturale deosebite, atât în Portugalia
(Barcelos, Braga, Viana de Castelo,
Guimaraes, Nova de Gaia ºi Porto) cât
ºi în Spania (Santiago de Compostela).
PS: În mod evident, Portugalia este
destinaþia noastrã favoritã pentru
proiectele Erasmus+- KA1, nu doar
pentru calitatea stagiului de formare
profesionalã furnizat în Barcelos, ci ºi
pentru atât de multe motive... pentru cã
am putut sã îmbunãtãþim continuu
parteneriatele noastre ... pentru cã am
întâlnit oameni atât de calzi ...pentru cã
adorãm plajele Oceanului Atlantic,
splendidele azulejos, monumentalele
sau micile construcþii care fac din
Barcelos, Porto, Braga sau orice alt loc
prin care am trecut, locuri atât de
armonioase ºi atât de portugheze...
pentru cã vrem sã oferim elevilor noºtri
actuali sau viitori ºansa de a învãþa ºi
de a trãi douã sãptãmâni într-o culturã
impresionantã prin trecutul ºi actualitatea sa...
Mihaela Cristina Diaconescu, coordonator proiect
Voicu Victoria, responsabil montorizare-evaluare

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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Cãutãtorii oului
de ciocolatã

– eveniment de succes la Pucioasa! –

Cu bucurie s-a organizat cea de-a doua ediþie
a manifestãrii “Cãutãtorii oului de ciocolatã”.
Copiii, alãturi de pãrinþi sau bunici s-au întrecut
pentru a gãsi cele mai multe ouã ascunse în
Parcul Central. Glasurile vesele au rãsunat minute
bune, emoþia descoperirii fiind de neegalat.

Florian Tãnase
-p
poezii de suflet-

Recunosc fãrã rezer ve cã, pânã al “întâlni” pe Flor ian Tãnase, nu-i
citisem poeziile, iar ceea ce aveam
sã descopãr mi-a depãºit toate
aºteptãr ile ºi m-a obligat moral la o
pr ivire adâncã înãuntr u Poezia domniei sale nu e o poezie uºor manevrabilã, însã e o poezie care, deºi încãrcatã emoþional, te uºureazã de
spaime ºi-þi oferã refugiu. E un fragment de viaþã pr ins în filele unei
cãrþi , o poezie a sentimentului cald
ºi curat de dragoste .
Dupã ce citeºti poezia lui Flor ian
Tanase te simþi ca dupã o spovedanie
sau dupã o îmbrãþiºare cu sufletul
pereche: gol, autentic ºi emoþionat
pânã la lacr imi – prea puþin impor tant
dacã de fer icire sau de tr isteþe. Este
o dovadã cã mar ile adevãr ur i nu se
spun pr in multe cuvinte, ci cu multã
iubire. Nu trebuie sã urci pe munþi, ca
sã cunoºti aer ul rarefiat al înãlþimilor.
Poemele din car tea aceasta sunt
egale cu ele însele, stâr nesc emoþii
i n t e n s e, vo r b e s c d e s p r e i u b i r e c u
acea inocenþã ºi uimire specificã
sentimentului, aduc sub reflectoare
privirea îndrãgostitului care cautã
tr upul iubitei (sau invers) ºi pe care
aproape cã îl venereazã, dar scot la
ivealã ºi durerea, sufer inþa pierder ii,
dispar iþiei celui iubit, angoasa, ago nia, neputinþa, capitularea. Pe scur t,
gãsiþi aici multele feþe ale dragostei,
cu tot ce are ea de ofer it sau de luat
de la noi, cu arome dulci sau amare.
N-ai cum sã nu rezonezi cu poeziile
lui Flor ian Tãnase, ele sunt dupã
chipul ºi asemãnarea noastrã, pentr u
toþi ºi pentr u toate.
Volumul de poezii de suflet al
tânãr ului concetãþean îmi dezvãluie

o totalitate a proceselor afective, intelectuale ºi voliþionale ale autor ului,
adicã mai precis, lumea inter nã a
poetului trãitor pe meleagur ile unde
rãdãcinile viþei-de-vie viseazã în
iar nã mustul decantat în toamnã.
O voluptate irepresibilã a rostir ii ºi
o dicþie ce tinde spre impecabilitate
împing poezia lui
cãtre discursul
muzical în care par a se fi strâns cele
mai incitante r itmur i, chiar ºi atunci
c â n d p o e z i a a l u n e c ã s p r e fo r m a
abstracului.
De fapt, toatã viziunea melancol icã a acestor poezii, intruziunile
romantice, secvenþele unor scenar ii
construite cu ajutorul imaginaþiei
creeazã impresia unei metafizici ce
cautã exasperatã exper ienþe fundam e n t a l e.
Aceleaºi
cãutãri
le
descoper im în cuvintele de duh, ce
tangenþiazã cu filozofia.
Citind versur ile acestui tânãr poet,
mi-am adus aminte de afor ismul lui
Tu d o r A r g h e z i : A d ev ã r a t a c a r t e a
unui poet cred cã e una, cu condiþia
sã fie unicã, fiindcã definiþia unui
poet care publicã o car te bunã stã în
douã cuvinte: talent ºi energie.
Dacã deschizi volumul de versur i,
sugestiv intitulat „Intre vãmi” la or ice
paginã, e imposibil sã nu vrei sã-l
citeºti.
Pr in ur mare vã recomand sã citiþi
aceastã car te într-o per ioadã în care
nu ºtiþi ce sã citiþi sau vreþi sã ieºiþi
din zona dumneavoatrã de confor t.O
car te care vã ajutã sã vã relaxaþi în
momente in care aveþi nevoie de o
pauzã.
Luminita Gogioiu
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Competiþie de rugby tag
la Pucioasa!

Vineri, 20 Aprilie, la Pucioasa, a avut loc
Faza Zonalã, la Rugby tag, în cadrul
Olimpiadei Naþionale a Sportului ªcolar.
La aceastã competiþie au participat
câºtigãtoarele a 7 judeþe ( Prahova,
Teleorman, Cãlãraºi, Ialomiþa, Giurgiu, Argeº
si Dâmboviþa) ºi, în urma meciurilor disputate,
cea care a câºtigat ºi va participa la Faza
Naþionalã este ªcoala Gimnazialã Nr. 1
“Mihai Viteazul” Pucioasa - DB.
”Vreau sã mulþumesc tuturor participanþilor
pentru ambiþie ºi comportament ºi colegilor
mei, din Comisia Judeþeanã de Rugby, care
m-au ajutat sã organizãm acest turneu impor tant. Mult succes, tuturor echipelor, la competiþiile urmãtoare!!!”, prof. Dragoº Ivaºcu

Ne mândrim cu Augustin Matei!

De la Pucioasa, a devenit
faimos la Hollywood!

Augustin Matei, artist
român care locuieºte
în Pucioasa, a creat
un ceas special pentru actorul Sylvester
Stallone! O bijuterie
din argint ºi oþel, de
care starul, un
colecþionar al ceasurilor cu poveste, a
fost extrem de încântat. A primit darul din
mâna unui alt român,
un luptãtor alãturi de
care joacã în urmãtorul sãu film.
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