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AAtteennþþiiee!! AAtteennþþiiee!! 
Aveþi lla 

dispoziþie
un nnumãr

de TTelVerde!

Primãria Pucioasa
vã pune la dispoziþie
numãrul de telefon tip
TelVerde (gratuit) -
00880000  880000  332266, prin
care puteþi sesiza
probleme cu care se
confruntã oraºul sau
puteþi propune mãsuri
de îmbunãtãþire a ac-
tivitãþii administrative.
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Biserica Ortodoxã sãrbãtoreºte în data de 29
iunie pe Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel. Pentru rolul
major pe care l-au avut aceºti Sfinþi Apostoli ai
Mântuitorului în rãspândirea creºtinismului,
Biserica a rânduit ca prãznuirea lor sã fie
pregãtitã printr-o perioadã de post.

Acest post este o practicã veche a Bisericii,
care dateazã din epoca primarã. Despre el au
vorbit Sfinþii Atanasie cel Mare, Ambrozie al
Milanului ºi Leon cel Mare.

Prin þinerea postului se cinstesc ºi darurile
Sfântului Duh, care s-au pogorât peste Sfinþii
Apostoli la Cincizecime, de aceea în vechime
acest post se mai numea Postul Cincizecimii.

Postului Sfinþilor Apostoli începe întotdeauna
luni dupã Duminica Tuturor Sfinþilor ºi este un
post uºor. În fiecare sâmbãtã ºi duminicã este
dezlegare la peºte, vin ºi ulei.

Învãþãtura pentru posturi din Ceaslovul Mare

aratã cã luni, miercuri ºi vineri se mãnâncã
legume fãrã ulei, marþi ºi joi aceleaºi cu unt-
delemn ºi vin. Dezlegarea la peºte existã ºi luni,
marþi ºi joi dacã atunci cade sãrbãtoarea vreunui
sfânt cu doxologie mare ºi cu cruce neagrã în ca-
lendar, iar când o astfel de sãrbãtoare cade mier-
curi sau vineri se dezleagã la untdelemn ºi vin. ªi
în caz de hramul bisericii se oferã dezlegare la
peºte. Dacã însuºi praznicul Sfinþilor Apostoli
Petru ºi Pavel cade miercuri sau vineri, se face
dezlegare la peºte, vin ºi ulei.

Conform Pascaliei Bisericii Ortodoxe
Române, Postul Sfinþilor Apostoli poate varia între
28 de zile, atunci când Paºtele cade pe 4 aprilie,
pânã în situaþia în care poate fi desfiinþat, atunci
când Paºtele este prãznuit dupã data de 1 mai. În
aceste situaþii, s-a hotãrât ca postul sã se þinã
douã sau trei zile înainte de sãrbãtoarea Sfinþilor
Apostoli Petru ºi Pavel.

29 iiunie –– SSfinþii AApostoli PPetru ººi PPavel
LA MMULÞI ANI, ttuturor ssãrbãtoriþilor!

Multã ssãnãtate, bbucurii ººi lliniºte
sufleteascã!

PPrriimmããrriiaa  OOrraaººuulluuii  PPuucciiooaassaa,,  CCeennttrruull  CCuullttuurraall
EEuurrooppeeaann  PPuucciiooaassaa  ººii  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  aall
OOrraaººuulluuii  PPuucciiooaassaa  aauu  oorrggaanniizzaatt  PPUUCCFFAASSTT,,
eeddiiþþiiaa  aa  IIII--aa,,  22001188..
FFeessttiivvaalluull  ss--aa  ddeessffããººuurraatt  llaa  CCeennttrruull  CCuullttuurraall
EEuurrooppeeaann  PPuucciiooaassaa  ººii  îînn  PPaarrccuull  CCeennttrraall  aall
oorraaººuulluuii  --  eexxiissttâânndd  llooccuurrii  ssppeecciiaall  aammeennaajjaattee,,
ddaarr  ººii  ppee  ssttrrããzziillee  pprriinncciippaallee,,  ccaarree  aauu  ffoosstt  aannii--
mmaattee  ddee  cclloovvnnii,,  aaccttoorrii,,  iinnvviittaaþþii  ººii  ppaarrttiicciippaannþþii..
CCuu  bbuuccuurriiee,,  ººii  îînn  aacceesstt  aann,,  FFeessttiivvaalluull  ddee
AAnniimmaaþþiiee  SSttrraaddaallãã  ppeennttrruu  TTiinneerreett  ””PPUUCCFFAASSTT””
ººii--aa  ddeesscchhiiss  ppoorrþþiillee  îînn  ppeerriiooaaddaa  11..0066..22001188--
33..0066  22001188,,  îînnttrr--uunn  ccaaddrruu  nnaattuurraall,,  ppllããccuutt  ººii
vveerrddee,,  aaººaa  ccuumm  eessttee  PPaarrccuull  CCeennttrraall  aall  oorraaººuulluuii..
TTeemmaa  aacceesstteeii  eeddiiþþiiii  aa  ffoosstt  MMAASSCCAA::  mmaassccaa  ddee
tteeaattrruu,,  mmaassccaa  ddee  ccaarrnnaavvaall,,  mmaassccaa  ccee  ssiimm--
bboolliizzeeaazzãã  bbuuccuurriiaa  ººii  ttrriisstteetteeaa,,  aaddeevvããrruull  ººii  mmiinn--
cciiuunnaa,,  ffaaþþaa  vvããzzuuttãã  ssaauu  nneevvããzzuuttãã  aa  ffiieeccããrruuiiaa
ddiinnttrree  nnooii..
EEvveenniimmeenntteellee  ddiinn  ccaaddrruull  ffeessttiivvaalluulluuii  aauu  ffoosstt::
aatteelliieerree  ccrreeaattiivvee  ((ccoonnffeeccþþiioonnaatt  mmããººttii,,  ppiiccttuurrãã  ppee
cceerraammiiccãã,,  ccrreeaarreeaa  ddee  oobbiieeccttee  ddeeccoorraattiivvee,,  mmoo--
ddeellaajj,,  hhaanndd--mmaaddee,,  rreeccyycclliinngg  aarrtt,,  ccoollaajjee,,  ppããppuussii,,
ttoobbee  aaffrriiccaannee)),,  ssppeeccttaaccoollee  ddee  tteeaattrruu,,  ccoonncceerrttee,,
eexxppoozziiþþiiii,,  ddeemmoonnssttrraaþþiiii  ssppoorrttiivvee  ººii  ddee  ddaannss..  AAuu
ffoosstt  iinnvviittaaþþii  llaa  aacceesstt  ffeessttiivvaall  pprrooffeessoorrii  ººii  ssttuuddeennþþii
aaii  UUNNAATTCC,,  aaccttoorrii  ppããppuuººaarrii,,  mmuuzziicciieennii,,  jjoonngglleerrii
ccuu  ffoocc,,  ooaammeennii  ppee  ppiicciioorrooaannggee  ººii  mmuullttee  aallttee
ssuurrpprriizzee..  FFeessttiivvaalluull  ss--aa  aaddrreessaatt  aattââtt  ccooppiiiilloorr,,
ttiinneerriilloorr  ººii  ppããrriinnþþiilloorr  ddiinn    PPuucciiooaassaa,,  ccââtt  ººii  cceelloorr
ddiinn  îîmmpprreejjuurriimmii..
AAmm  aavvuutt  ttrreeii  zziillee  ””PPUUCCFFAASSTT””  ccuu  mmuuzziiccãã,,  bbuunnãã
ddiissppoozziittiiee,,  ccrreeaattiivviittaattee,,  uunniicciittaattee,,  ttaalleenntt,,  nnaattuu--
rraalleeþþee,,  ssppoonnttaanneeiittaattee,,  ddiivveerrssiittaattee,,  mmuullttiiccuullttuurraa--
lliissmm,,vveesseelliiee  ººii  vvooiiee  bbuunnãã..

PPUUCCFFAASSTT –– FFeessttiivvaall ddee aanniimmaaþþiiee
ssttrraaddaallãã ppeennttrruu ttiinneerreett
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HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea modificãrii denumirilor

din lista de investiþii pentru anul 2018.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea modificãrii Anexei nr. 1

la HCL nr. 62/29.03.2018 privind aprobarea
creditelor de angajament pentru acþiuni mul-
tianuale pentru perioada 2018-2019.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Rectificarea bugetului local al

U.A.T. Oraºul Pucioasa pe anul 2018.
Rectificarea bugetului de venituri proprii

ºi subvenþii al Spitalului Orãºenesc Pucioasa
pe anul 2018.

Rectificarea bugetului de venituri proprii
ºi subvenþii al Centrului Cultural European al
oraºului Pucioasa pe anul 2018.

ººeeddiinnþþãã oorrddiinnaarrãã
ddiinn 3300..0055..22001188 -

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea Regulamentului

privind modul de utilizare al microbuzelor de
transport ºcolar.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Modificarea Hotãrârii Consiliului

Local al Oraºului Pucioasa înregistratã sub
nr. 19/02.02.2018 privind aprobarea Statului

de funcþii al Spitalului Orãºenesc Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea Planului de mobilitate

urbanã durabilã al oraºului Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobare Plan Urbanistic Zonal

(PUZ) – Reparaþie Capitalã Imobil, în oraºul
Pucioasa, str. Republicii, nr. 76.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Scoaterea la licitaþie în vederea

închirierii, a unui teren în suprafaþã de 4 mp
situat în oraºul Pucioasa, Piaþa Centralã
Cartaxo, punct Bazarul de tonete, în vederea
amplasãrii unui modul tip pentru

desfãºurarea unei activitãþi de cizmãrie.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea Regulamentului de

organizare ºi funcþionare al Spitalului
Orãºenesc Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Stabilirea impozitelor ºi taxelor

locale, precum ºi a taxelor speciale pe anul
2019.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea contului de execuþie a

bugetului local ºi a celorlalte bugete ale U.A.
Oraºul Pucioasa, încheiate la 31 decembrie
2017.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea cheltuielilor aferente

navetei cadrelor didactice ºi personalului
didactic auxiliar.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea indicatorilor de perfor-

manþã aferenþi contractului de delegare a
gestiunii activitãþilor specifice de salubrizare
a localitãþii (dezinsecþie, dezinfecþie, derati-
zare) cãtre S.C. Servicii Comunitare de
Utilitãþi Publice Pucioasa SCUP S.R.L., soci-
etate cu asociat unic Consiliul Local
Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea Actului Constitutiv ºi

Statutul Asociaþiei de Dezvoltare
Intercomunitarã (ADI) Transport Public Zona
Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: 1)Aprobarea indicatorilor aferenþi

execuþiei bugetului local al U.A.T. Oraºul
Pucioasa calculaþi la 31 martie 2018 conform
Ordinului Comun al Ministerului
Administraþiei ºi Internelor ºi Ministerului
Finanþelor Publice nr. 244/2651/2010.

2)Aprobarea contului de execuþie la data
de 31.03.2018.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea rezultatului final al

evaluãrii managementului instituþiei de cul-
turã – Centrul Cultural European Pucioasa,
aflatã sub autoritatea Unitãþii Administrativ
Teritorialã Oraºul Pucioasa.

Ambasada Republicii Federale Germania
ºi DAAD (Serviciul German pentru Schimburi
Academice), în calitate de organizatori, a
lansat campania „Germana – limba marilor
idei”. Campania, care are ca scop pro-
movarea studiului limbii germane, benefici-
azã de sprijinul a 20 de personalitãþi din
România, care vorbesc aceastã limbã ºi al
cãror destin profesional a fost marcat de
impactul cu limba ºi cultura germanã.

Ambasada Republicii Federale Germania
ºi DAAD, cu sprijinul Goethe Institut,
lanseazã campania „Germana – limba mar-
ilor idei”, campanie ce face parte dintr-un
amplu proiect derulat în mai multe state
europene ºi finanþat de Ministerul Federal al
Afacerilor Externe al Republicii Federale
Germania. Campania din România cuprinde
mãrturii ale unor reprezentanþi de marcã ai
societãþii noastre, cunoscãtori ai limbii ger-
mane, imortalizaþi de fotograful Oltin Dogaru
într-o serie de portrete ce fac obiectul unei
expoziþii itinerante.

Joi, 7 iunie 2018, ora 16:00, în cadrul pro-
gramului „O ambasadã pe lunã”, program al
Centrului Cultural European Pucioasa, s-a
deschis pe perioada 7 iunie – 5 iulie 2018,
expoziþia „Germana – limba marilor idei”, în
cadrul „Galeriei PRIM”, din holul Primãriei
Oraºului Pucioasa. În aceastã perioadã,
organizatorii îºi propun sã aducã la întâlnire
cu publicul o parte din personalitãþile
cuprinse în cadrul campaniei „Germana –

limba marilor idei”.
Campania îºi propune sã demonteze cla-

sicele prejudecãþi privind dificultatea de a
studia ºi învãþa limba germanã ºi sã
transpunã acest demers într-un alt registru.
Cei care pledeazã în sprijinul acestei cam-
panii din perspectiva „Eu ºi limba germanã”
sunt: Gabriel Liiceanu – scriitor, filozof,
Andrei Pleºu – scriitor, rector al Colegiului
Noua Europã, Vlad Massaci – regizor de
teatru, Cãtãlin Cioabã – cercetãtor post-doc-
toral Universitatea Bucureºti, Michael
Schmidt - director general Automobile
Bavaria, Dorinel Munteanu - antrenor,
Mihaela Sîrbu - actriþã, director Teatrul Fãrã
Frontiere, Ruxandra Demetrescu - istoric de
artã, rector al Universitãþii de Arte Bucureºti,
Iuliana Rusu - manager investment si HR,
Laura Manolache - compozitor, director al
Muzeului Naþional „George Enescu”, Matei
Pleºu – scriitor, Roxana Davidescu – creator
de bijuterii, Rãzvan Popovici – violist, direc-
torul Festivalului SoNoRo, Hanno Höfer –
regizor, muzician, Victor Scoradeþ – traducã-
tor, critic de teatru, Claudiu Bleonþ – actor,
Radu Merica – director general Grup RER,
fost preºedinte al Camerei de Comerþ ºi
Industrie Româno-Germane, Mircea
Constantinescu – angajat al Ambasadei
Republicii Federale Germania, Mãdãlin Voicu
– dirijor ºi Dan Bittman, muzician.

Hotãrâri aale CConsiliului LLocal PPucioasa
- ººedinþã dde îîndatã  ddin 116.05.2018 -

“Germana –– llimba mmarilor iidei”
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11))  RReeccoommaannddããrrii  ppeennttrruu  ppooppuullaaþþiiaa  ggeennee--
rraallãã::

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

b) dacã aveþi aer condiþionat, reglaþi
aparatul astfel încât temperatura sã fie cu 5 

grade mai micã decât temperatura
ambientalã;

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

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

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

f) pe parcursul zilei faceþi duºuri cãl-
duþe, fãrã a vã ºterge de apã;

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

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

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

j) consumaþi fructe ºi legume
proaspete (pepene galben, roºu, prune, cas-
traveþi, roºii) deoarece acestea conþin o mare
cantitate de apã;

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

l) evitaþi activitãþile în exterior care
necesitã un consum mare de energie (sport,
grãdinãrit, etc.);

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

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

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

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

*Þineþi ferestrele închise pe toatã
perioada în care temperatura exterioarã este
superioarã celei din locuinþã;

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

*Stingeþi sau scãdeþi intensitatea
luminii artificiale;

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

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

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

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

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

c) se va realiza hidratarea corespun-
zãtoare, iar mama va alãpta ori de câte ori
sugarul solicitã;

d) copilul va fi îmbrãcat lejer, cu hãin-
uþe din materiale textile vegetale comode;

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

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

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

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

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

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

PPeennttrruu  ccooppiiiiii  aaffllaaþþii  îînn  ttaabbeerree::
*se vor asigura condiþii corespunzã-

toare de cazare;
*alimentele trebuie sã respecte riguros

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

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

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

*scãldatul, acolo unde e cazul, va fi
fãcut sub absolutã supraveghere a însoþi-
torului.

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

a) crearea unui ambient care sã nu
suprasolicite capacitatea de adaptare a
organismului;

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

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

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

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

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

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

condiþiile existente;
h) menþinerea cu rigurozitate a igenei

personale, efectuarea a câte 3-4 duºuri pe zi.

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

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

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

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

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

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

muncã:
a) reducerea intensitãþii ºi ritmului acti-

vitãþilor fizice;
b) asigurarea ventilaþiei la locurile de

muncã;
c) altenarea efortului dinamic cu cel

static;
d) alternarea perioadelor de lucru cu

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

PPeennttrruu  mmeennþþiinneerreeaa  ssttããrriiii  ddee  ssããnnããttaattee  aa
aannggaajjaaþþiilloorr::

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

b) asigurarea echipamentului indivi-
duale de protecþie;

c) asigurarea cu duºuri;

RReeccoommaannddããrrii  ppeennttrruu  ssiittuuaaþþiiiillee  ddee  ccoodd
rrooººuu::

a) reduceþi deplasãrile la cele esenþiale;
b) nu vã deplasaþi între orele 11,00-

17,00;
c) consumaþi lichide între 2-4 litri/zi;
d) nu consumaþi alcool;
e) dacã faceþi tratamente pentru afecþi-

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

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

g) evitaþi mâncãrurile grele ºi mesele
copioase;

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

RReeffeerreenntt  pprrootteeccþþiiee  cciivviillãã
NNããssttaassee  CCoorrnneell

NNAAªªTTEERRII
PUIU LARISA – 19.10.2007

INFIERE; BANU ANA EVELINA –
24.02.2017 AREZO, ITALIA -
ACT TRANSCRIS

LE DORIM SÃNÃTATE!

CCÃÃSSÃÃTTOORRIIII
ILINCA MIHAI – IONUÞ ªI

TÎLVAN IULIA - MIHAELA –
5.05.2018; MICIU DARIUS -
BENIAMIN ªI SIMION
ANDREEA – BIANCA –
12.05.2018; MUNTEANU

LAURENÞIU ªI IANCU IOLANDA
– AURORA – 13.05.2018

LE DORIM ”CASÃ DE
PIATRÃ”!

DDEECCEESSEE
EFTIMIE ALEXANDRU – 64

ANI; ZAMFIR DUMITRU – 65

ANI; BRIÞU CONSTANTIN  - 73
ANI; COTROCEANU TRAIAN –
83 ANI; MÃNICA ELENA - 70
ANI; TEODOSESCU AURICA –
81 ANI; TEODOROIU VASILE –
42 ANI; DUMITRA NICOLAE - 89
ANI; CERCEL ION – 55 ANI;
ALEXANDRESCU VIORICA - 62

ANI;
DUMNEZEU SÃ-I ODIHNEASCÃ! 

ÎNTOCMIT,
OFIÞER STARE CIVILÃ,

MÃNICA GEORGIANA 

BIROU SSTARE CCIVILÃ - MMAI 22018

STIMAÞI CETÃÞENI,

VVÃÃ PPRREEZZEENNTTÃÃMM CCÂÂTTEEVVAA RREECCOOMMAANNDDÃÃRRII PPEENNTTRRUU PPRREEVVEENNIIRREEAA
IINNCCIIDDEENNTTEELLOORR PPEE TTIIMMPPUULL PPEERRIIOOAADDEELLOORR DDEE TTEEMMPPEERRAATTUURRII

EEXXTTRREEMMEE ((RRIIDDIICCAATTEE))
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IInnggrreeddiieennttee::
((2200  ppoorrþþiiii))

● 5 linguri bulion

● 10 linguri apã

● 15 linguri ulei

● 100 gr zahãr

● 700 gr fãinã

● 1 plic praf de copt

● 1/2 linguriþã bicarbonat de

sodiu

● 1 lingurã oþet de mere

● 1 vârf cuþit sare

PPeennttrruu  ccrreemmãã::

● 1200 ml apã

● 1 lingurã ulei de mãsline

● 250 gr griº

● 2 linguri fãinã

● 450 gr compot de ananas

(doar fructele)

● 125 gr zahãr

● 1 vârf cuþit sare

● 400 gr gem de prune cu

miez de nucã

MMoodd ddee pprreeppaarraarree
Pentru aluat, diluãm bulionul cu apa, iar zahãrul îl frecãm cu uleiul ºi sarea, pânã la fluidizarea aces-

tora. Amestecãm cele douã compoziþii, apoi adãugãm bicarbonatul stins în oþet ºi începem sã încorporãm

treptat fãina cernutã împreunã cu praful de copt. Este bine sã folosim bulion fãcut în casã, fãrã conser-

vanþi. Vom obþine un aluat nu foarte tare ºi uºor lipicios, dar nu ne vom speria, pentru cã îl lãsãm sã se

odihneascã 20-30 de minute, acoperit cu o folie ºi vom observa cã nu va mai fi lipicios. Dupã ce am lãsat

aluatul la odihnit, îl împãrþim în patru pãrþi egale. înfãinãm uºor masa de lucru ºi sucitorul de aluaturi ºi

întindem fiecare parte de aluat în câte o foaie cât dimensiunea tãvii. Rulãm foaia pe sucitor ºi o transfer-

ãm pe tava unsã uºor cu puþin ulei. Coacem fiecare foaie câte 3-5 minute în cuptorul preîncãlzit, la 180

de grade. Pentru cremã, amestecãm griºul cu fãina ºi zahãrul ºi le diluãm cu puþinã apã rece. Adãugãm

ºi puþinã sare, uleiul ºi restul de apã ºi fierbem crema la foc mediu, mestecând continuu, pânã când se

îngroaºã mai mult decât o budincã ºi începe sã facã bãºicuþe. Dãm crema la rece, acoperind-o cu o folie

pentru a nu prinde crustã la suprafaþã. Scurgem bucãþile de ananas ºi le trecem prin blender, apoi încor-

porãm piureul rezultat în crema rece, adãugând câte puþin ºi mixând pânã se omogenizeazã. Aºezãm

hârtie de copt în tava pe care am copt foile ºi punem prima foaie. Întindem peste ea jumãtate din cremã,

o acoperim cu a doua foaie ºi o presãm uºor, apoi întindem gemul de prune cu nuca, aºezãm urmãtoarea

foaie peste el, la fel presãm uºor foaia ºi întindem restul de cremã, culminând cu ultima foaie de aluat.

Acoperim prãjitura cu o folie, aºezãm peste ea o greutate ºi o dãm la rece de pe o zi pe alta sau cel puþin

4-5 ore, pentru a o putea porþiona frumos.

Dupã cum probabil aþi observat,
au reînceput lucrãrile pe DN71, în
zona sediului ISU.

În urmãtoarele 2 sãptãmâni se
va interveni pe patru porþiuni de
drum, pentru refacerea terasamen-
tului ce a fost afectat de lucrarea de
introducere a colectorului reþelei de
canalizare.

Aceste lucrãri sunt parte inte-
grantã a contractului pe care cei de
la CNI îl au încheiat pentru adu-
cerea la starea iniþiala a suprafeþei
carosabile pe DN71 ºi reprezintã
condiþia de bazã, pusã de condu-
cerea DRDP Bucureºti, pentru a
turna în aceastã varã un covor
asfaltic pe cei 1,8 km rãmaºi neas-
faltaþi în partea de sud a oraºului.

Îmi cer încã o datã scuze pentru
neplãcerile create participanþilor la
trafic!

La Pucioasa, a avut loc prima edi-
tie a Festivalului de Rugby tag-
Pucioasa 2018, eveniment care a
strâns pe stadionul central, aproxima-
tiv 114 copii, dintre care 34 de fete,
din patru judeþe. Competiþia s-a bucu-
rat de un real succes, reuºind ca de
Ziua Copiilor sa le facem o bucurie,
premiind toti participantii!! Multumesc

sponsorilor, oficialitãþilor locale si
judetene care au participat la eveni-
ment, pãrinþilor, bunicilor si în special,
actorilor principali - copiilor !!!

LLAA  MMUULLÞÞII  AANNII,,
ttuuttuurroorr  ccooppiiiilloorr  !!!!!!

PPrrooff..  DDrraaggooºº  IIvvaaººccuu

ANUNÞ AANGAJARE!

Firma LLUCOMET AARNHEM SSRL aanga-
jeazã mmuncitori nnecalificaþi lla ppunc-

tul dde llucru ddin ooraºul PPucioasa!

Programul dde llucru eeste dde 88 oore,
iar ssalariul bbrut eeste 22000 llei. 

Beneficii: 

Se aacordã ttichete dde mmasã;

Se ddeconteazã ttransportul.

CV-uurile sse ppot ddepune lla aadresa dde
email: cconta.state@gmail.com ssau lla

sediul PPrimãriei PPucioasa. 

Mesajul PPrimarului
Oraºului PPucioasa,

iinngg.. CCoonnssttaannttiinn EEmmiilliiaann AAnnaa

AA aavvuutt lloocc pprriimmaa eeddiiþþiiee
aa FFeessttiivvaalluulluuii ddee RRuuggbbyy

ttaagg llaa PPuucciiooaassaa!!

Prãjiturã dde ppost ccu bbulion
ºi ccremã dde aananas
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SSOOLLUUÞÞIIII PPEENNTTRRUU
PPRROOTTEECCÞÞIIEE…… EESSTTIIVVAALLÃÃ

În concediu, toatã lumea vrea sã se relaxeze
ºi...de ce nu, sã se distreze! Numai cã distracþia
unora poate însemna sfârºitul relaxãrii altora, dacã
se depãºesc regulile bunului-simþ, iar de aici pot
apãrea situaþii conflictuale, cu urmãri grave.

Soluþii ,,ANTICONFLICT”
• Orice neînþelegere cu privire la parcare, camera

de hotel, locul de plajã trebuie abordatã cu calm, prin
discuþii amiabile, fãrã a ridica vocea sau a jigni.

• ,,Nu-i frumos ce e frumos, e frumos ce-mi place
mie”. Þineþi cont, însã, cã plãcerile dumneavoastrã
nu coincid neapãrat cu ale celorlalþi, aºa cã pãstraþi
volumul radioului în limite rezonabile sau folosiþi
cãºti.

• Oricât de mult dorim sã ne distrãm, mai avem
nevoie ºi de odihnã. Pãstraþi liniºtea în camere ºi pe
holurile hotelului pe perioada programului de odihnã
ºi în timpul nopþii!

• Consumat cu moderaþie, alcoolul poate fi un
ingredient al distracþiei ºi al stãrii de bine. Numai cã,
dacã depãºiþi mãsura, vã poate transforma fie într-o
victimã, fie într-un agresor. Opriþi-vã la timp, pentru a
nu vã strica vacanþa!

Varã...soare...relaxare...Pe asta mizeazã ºi cei
care vã vizeazã bunurile! Aºa cã relaxaþi-vã, dar nu
uitaþi sã vã protejaþi de pericole!

Soluþii ,,ANTIHOÞ”
• Când mergeþi la plajã sau la o plimbare prin

staþiune, nu luaþi sume mari de bani cu dumnea-
voastrã, ci doar stricul necesar. O borsetã sau o gen-
tuþã ,,turisticã”, þinutã în faþã ºi protejatã cu mâna,
constituie o modalitate foarte bunã de pãstrare a va-
lorilor !

• În satele de vacanþã sau în zonele aglomerate,
nu puneþi bani ºi acte în rucsacuri purtate în spate!

Hoþii se pot servi cu uºurinþã. Dacã vã opriþi sã
cumpãraþi ceva, nu scoateþi din geantã toþi banii, ci
doar suma necesarã achizionãrii produsului! Nu vã
lãsaþi intimidaþi de cei care vã grãbesc sau vã îm-
ping, puneþi portofelul la locul lui, ºi nu în sacoºã ori
în buzunar!

• În vacanþã se leagã repede prieteniile: pe plajã,
la piscinã, în cluburi dar…fiþi precauþi ºi nu vã lãudaþi
oricui cu sumele de bani pe care le deþineþi.

• Aþi fost cazaþi la parter sau la etajul 1? Chiar
dacã este caniculã, nu lãsaþi geamurile sau uºile de
la balcon deschise! Riscaþi sã aveþi musafiri nepoftiþi,
care vã vor face ,,curãþenie” în camerã!

• Cheile de la camera de hotel pot fi pierdute cu
uºurinþã atunci când mergeþi la plajã. Iar dacã pe
cheie mai este trecut ºi numele hotelului ºi numãrul
camerei, hoþii vor merge direct la þintã! Aºa cã, ar fi
mai bine sã lãsaþi cheia la recepþie, unde este în si-
guranþã.

• Staþi pe plajã ºi încercaþi sã vã relaxaþi, dar vã
tot gândiþi la banii ºi bijuteriile lãsate în camerã? Mai
bine plasaþi sumele mari de bani ºi bunurile de va-
loare în seiful hotelului, ºi scãpaþi de gândurile negre!

,,Nu mi se poate întâmpla mie” gândesc unii..
,,Tocmai în vacanþã?”, se întreabã alþii..Cu toate
astea, tâlhãriile se întâmplã ºi victime devin tocmai
cei care nu þin cont de zicala ,,paza bunã trece
primejdia rea”

Soluþii ,,ANTITÂLHAR”
• Dacã abia aþi cunoscut pe cineva, nu e bine sã

rãmâneþi singur cu acea persoanã dupã lãsarea serii
sau sã consumaþi bãuturi alcoolice: puteþi fi jefuiþi
sau chiar agresaþi fizic!

• Pe timpul vacanþei ne mai permitem sã petre-
cem pânã noaptea târziu. Þineþi însã cont sã nu vã
deplasaþi dupã lãsarea serii, singuri, prin zone puþin
circulate. Tâlhãriile nu li se întâmplã doar altora!

• Dacã observaþi cã sunteþi urmãrit/ã de unul sau
mai mulþi indivizi, deplasaþi-vã prin zone intens circu-
late, chiar dacã asta presupune schimbarea traseu-
lui iniþial; anunþaþi prietenii sau familia cu privire la
suspiciunea dumneavoastrã sau cereþi sprijinul unui
poliþist; dacã sunteþi agresat, sunaþi de urgenþã la
112.

• Vã tenteazã sã cumpãraþi niºte cadouri mai con-
venabile pentru cei de acasã? Nu vã lãsaþi atraºi în
locuri dosnice, izolate, de cãtre aºa-ziºii vânzãtori
ambulanþi care vã promit lucruri ieftine! Nu numai cã
nu veþi câºtiga nimic, dar veþi fi ºi tâlhãriþi!

• Bijuteriile ºi telefoanele mobile de ultimã gene-
raþie, afiºate ostentativ, sunt ,,magneþi” pentru tâlhari.
Evitaþi sã etalaþi astfel de accesorii pe stradã, în spe-
cial când sunteþi singuri, la ore târzii, în locuri izolate.

Aþi venit cu maºina pe litoral? Cu siguranþã nu
vreþi sã vã întoarceþi fãrã o parte din bagaje sau cu
trenul! Mai micã sau mai mare, luxoasã sau doar
practicã, maºina ºi bunurile aflate în ea vã aparþin ºi
nu trebuie lãsate la îndemâna infractorilor.

Soluþii ,,AUTO-PROTECTIVE”
• Pe drumul spre litoral opriþi la benzinãrii sau în

alte locaþii. Chiar dacã pauza este scurtã, acþionaþi
sistemul de închidere a uºilor ºi rãmâneþi în zona
autoturismului dacã aveþi bunuri plasate la vedere.

• Este de preferat sã alegeþi un hotel/o vilã care
sã aibã parcare proprie, eventual pãzitã, pentru a vã
ºti maºina în siguranþã în orice moment al zilei. Dacã
parcaþi în altã parte, alegeþi o zonã bine iluminatã ºi
circulatã.

• Aþi coborât din maºinã pentru a cumpãra ceva
de la o tarabã sau pentru cã aþi uitat ceva în camerã?
Scoateþi cheia din contact, chiar dacã lipsiþi pentru un
timp foarte scurt. Furtul unui autoturism cu cheile
lãsate în contact dureazã câteva secunde!

• Sistemul de alarmã constituie o modalitate efi-
cientã de protejare a autoturismului. Acþionaþi-l per-
manent!

• Genþile, bagajele, telefoanele mobile, GPS-
urile, aparatura electronicã sunt bunuri care nu tre-
buie lãsate la vedere în interiorul maºinii

poliþie, organizaþii neguvernamentale, asociaþii de
tineret), care vã pot sfãtui ºi sprijini în rezolvarea
problemelor.

ªªeeffuull  PPoolliiþþiieeii  OOrraaººuulluuii  PPuucciiooaassaa
CCoommiissaarr  ªªeeff  ddee  PPoolliiþþiiee  LLUUPPUU  VVLLAADD
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În sãptãmâna 26 martie – 1 aprilie 2017,
echipa subproiectului ROMANTIC AGE a
avut deosebita plãcere de a se deplasa în
Dax, Franþa. Acest subproiect face parte din
proiectul „European Classroom”, proiect de
parteneriat strategic între ºcoli, derulat în
cadrul Programului Erasmus+ (K.A.2. –
Educaþie ºcolarã).

Proiectul European Classroom este com-
pus din 19 subproiecte, ale cãror teme, pro-
fesorii implicaþi le-au propus ºi le-au conturat
în perioada de scriere a aplicaþiei. ªcoala
noastrã este implicatã în 10 dintre acestea (2
derulându-se doar online, celelalte 8 pre-
supunând ºi mobilitãþi pe termen scurt ale
elevilor ºi ale profesorilor implicaþi).

Proiectul European Classroom se
desfãºoarã pe o perioadã de 3 ani (2014 –
2017), fiind un parteneriat între ºcoli din 7
þãri: Franþa - coordonator (Groupe Scolaire
„Saint Jacques de Compostelle”, Dax,
Aquitaine), România (ªcoala Gimnazialã
,,Mihai Viteazul’’, Pucioasa, Dâmboviþa),
Olanda („Jac P. Thijsse College”, Castricum,
Noord-Holland), Germania („Realschule
Eberbach”, Eberbach, Baden-Württemberg),
Spania („I.E.S. Francisco Figueras Pacheco”,
Alicante, Comunidad Valenciana), Marea
Britanie („Alderley Edge School for Girls”,
Alderley Edge, Cheshire) ºi Polonia („Zespol
Szkol Ogolnoksztalcacych”, Sosnowiec,
Œl¹skie).

Subproiectul ROMANTIC AGE se
desfãºoarã în perioada 2014-2016, între
ºcoala noastrã, „I.E.S. Francisco Figueras
Pacheco”, Alicante, Spania, Groupe Scolaire
„Saint Jacques de Compostelle”, Dax,
Aquitaine, Franþa, „Jac P. Thijsse College”,
Castricum, Noord-Holland, Olanda ºi „Zespol
Szkol Ogolnoksztalcacych”, Sosnowiec,
Œl¹skie, Polonia.

Responsabilii activitiþãlior specifice aces-
tui subproiect sunt prof. Mihai Cristina-
Florina ºi prof. Vintilã Georgiana care s-a alã-
turat echipei  în ultimul an de proiect.

Scopul subproiectului ROMANTIC AGE a
fost de a identifica trãsãturile ºi felul în care a
luat naºtere curentul cultural Romantism
pentru primul an de proiect 2014-2015, de a
face cunoºtinþã cu reprezentanþi ai
Romantismului din þãrile participante, pentru
anul al doilea de proiect 2015-2016 ºi de
aidentifica trãsturile Romatismului ºi formele
lui de manifestare în zilele noastre, pentru
ultimaul an de proiect, 2016-2017, tema
întâlinrii din Franþa. De asemenea, sub-
proiectul a vizat ºi ca profesorii ºi elevii din
þãrile implicate sã lucreze împreunã pentru
conºtientizarea importanþei valorilor culturale
ºi interculturale.

Astfel, elevii ºi profesorii implicaþi ºi-au
dezvoltat abilitãþile de comunicare în limba
englezã ºi au descoperit particularitãþi cultur-

ale europene.
Deplasarea în Franþa împreunã cu elevi

de 13-14 ani – Butcã Ioana Daria, Sandu
Ana-Maria, Toader Bianca Gabriela,
Grigorescu David-Ionuþ, Stanciu Rãzvan
Florin ºi Stroe Vlad-Andrei a demonstrat cã
prietenia ºi colaborarea stabilite pe reþelele
de socializare sunt durabile ºi cã implicarea
în acest proiect are avantajul de a oferi par-
ticipanþior o viziune aparte a ceea ce
înseamnã ºcoala europeanã.

Dupã un drum extrem de obositor, elevii
români ºi-au întâlnit elevii gazdã ºi familiile
acestora.

Activitãþile desfãºutare în Dax, Franþa a
fost solicitante, pe de o parte, dar ºi extrem
de relaxante, pe de altã parte. Iatã care a
fost programul activitãþilor:

LLuunnii,,  2277  mmaarrttiiee  22001177
Ne-am întâlnit cu emoþie ºi bucurie cu

participanþii celorlalte þãri Franþa, Spania,
Polonia ºi Olanda ºi am fãcut câteva exerciþii
de energizare ºi de socializare, apoi am viz-
itat instituþia de învãþãmânt Groupe Scolaire
„Saint Jacques de Compostelle”, Dax, ºcoalã
privatã cu profil religios.

Au urmat: prezentarea ºcolii noastre,
citirea expresivã a eseurilor realizate de ele-
vii fiecãrei þãri, însoþite de prezentãri PPT ºi
de filme, dupã cum urmeazã:

SP – Urban tribes (Triburi urbane) – film;
PL – Wampaieres-  PPT ºi un  chestionar;
RO – Adevãrul istoric despre Dracula –

Sandu Ana-Maria;
SP -  Film în care se prezintã recrearea

unor picturi romantice în manierã contempo-
ranã;

RO – Lectura expresivã a unor eseuri;
- Toader Bianca – „Identitate naþionalã ºi

identitate personalã”;
- Stanciu Rãzvan – „Rezultatele ches-

tionarului aplicat oamenilor obiºnuiþi depre ce
înseamnã sã fii romantic azi”.

Dupã prânz, au fost create echipe for-
mate din elevi cu diferite naþionalitãþi ºi au
creat postere cu tema Romantismul- trãsãturi
generale ºi particulare.

MMaarrþþii,,  2288  mmaarrttiiee  22001177
Conform programului activitãþile din a

doua zi le-au continuat pe cel de luni, astfel:
Construirea de cuburi ºi rezolvarea de

puzzle care refac imaginea unui reprezentant
al triburilor urbane – toate þãrile participante.

„Love today” – PPT- RO, Stroe Vlad
„Romantismul today” – PPT, RO, Sandu

Ana ºi Stanciu Rãzvan
Discuþii libere pe baza celor prezentate.

SSee  ddaauu  ccaa  tteemmee  ppeennttrruu  vviinneerrii::
a) crearea unei povestiri, basm care sã

porneascã de la imaginea prinþesei care
sãrutã broscoiul ºi în care sã se regãseascã
4 trãsãturi aparþinând romantismului: fan-
tezia, evadarea în vis, antiteza, eroi

excepþionali în circumstanþe excepþionale.
b) realizarea unui galerii foto cu peisaje

romantice, clãdiri, scene din viaþa cotidianã
care surprind aspecte romantice,  din cele
douã vizite în localitãþi diferite.

Se explicã elevilor faptul cã scopul cãlã-
toriilor este acela de a identifica în zilele
noastre felul în care Romatismul îºi gãseºte
o continuitate pentru a reliaza un produs
comun precum Booklet- Ghid turistic al zonei
cu locuri romantice ºi Flyer de prezentare a
Romantismului, Prezentãri PPT care sã
conþinã galerii foto, informaþii, impresii, texte,
poezii create în spirit romantic ºi inspirate de
locurile romantice vizitate.

PPrrâânnzzuull
Vizitã în oraºul Dax care a avut urmã-

toarele obiective turistice/culturale:
Vizitã la Dax Arena în care au loc lupte cu

vaci/tauri. Luptele care poartã numele
Courses Landaises sunt specifice numai
acestei zone din Franþa ºi este un sport
naþional. Taurii sunt înlocuiþi cu vaci, iar lup-
tãtorul trebuie sã execute niste sãrituri
extrem de dificile peste vacã. Animalele nu
sunt sacrificate la final. În schimb, în corida
spaniolã, luptele se desfãºoarã cu tauri care,
la final, sunt sacrificaþi.

ZZiidduull  rroommaann  ººii  lleeggeennddaa  ssoollddaattuulluuii  rroommaann
Fântâna cu apã fierbinte, deoarece Dax

este o staþiune de tratament care foloseºte
apa termalã 

Vizitã la catedrala „Notre Damme” din
Dax.

MMiieerrccuurrii,,  2299  mmaarrttiiee  22001177
Vizitã tematicã la Biarritz- locuri romatice,

oceanul Atlantic,  cãci apa , peºtera, stâncile,
natura virginã sau sãlbaticã sunt elemente
ale cadrului  natural romantic , oameni ºi
povestiri cu tematicã romanticã („The cave of
the love”-  „Pestera iubirii” ), arhitecturã care
marcheazã trecerea de la o etapã istoricã la
alta, istoria – temã aparþinând
Romantismului etc.

Elevii realizeazã galerii foto, jurnal de
impresii, sugerate de locurile vizitate împre-
unã cu ghidul turistic, în vederea realizãrii
sarcinilor de lucru  de vineri, 31.03.2017.

JJooii,,  3300  mmaarrttiiee  22001177
Vizitã la þarã, pentru realizarea unei

colecþii de peisaje rurale, deoarece pro-
movarea tradiþiilor populare ºi valorificarea
istoriei sunt alte douã trãsãturi ale
Romantismului.

Vizitã a Musee de la Chalosse – Pays,
Paysans, Paysages – domeniu francez din
sec. al XIX-lea- care  reflectã modul de orga-
nizare a vieþii umane în acea perioadã,
obiecte ºi obiceiuri specifice epocii, cursul
dezvoltãrii unei aºezãri în funcþie de terenul
pe care deþine, devoltarea speciilor viticole
prin incruciºãri,hibridizãri. Se viziteazã, casa
arendaºului, casa aristocratului, depend-

inþele, se explicã modul de viaþã ºi ierarhia
socialã a vremii, fieacare om cu rolul sãu în
cadrul domeniului.

Masa de prânz este servitã în cadrul unei
ferme de raþe, Ferme Auberge- elevii iau con-
tact cu produse tradiþionale specifice Franþei
din partea de sud, fois gras, pateºi desert
specific zonei – Tourtiere.

Promenadã în mediul rural, în apropierea
unui lac, pe campiile unui domeniu de echi-
taþie, elevii fac galerii foto.

Spectacol de teatru „Le lyceens sur les
panches” – 2 representations theatrales au
profit du Secuors Catholique.

VViinneerrii,,  3311  mmaarrttiiee  22001177
Elevii sunt organizaþi în 5 grupe inter-

naþionale ºi fiecare grupã are o sarcinã de
lucru: realizarea unui booklet -   ghid turistic
al zonelor de interes pentru iubitorii
Romantismului,  realizarea unor flayere care
vor fi raspândite prin oraº pentrru popu-
larizarea acestor zone, valorificând textele
create de elevi ºi galeriile foto, realizarea
unor prezentãri PPT.

Redactarea de impresii cu privire la toate
activitãþile derulate în sãptãmâna întâlnirii din
Dax.

ÎÎmmppããrrttããººiirreeaa  aacceessttoorr  iimmpprreessiiii
Completarea de chestionare de evaluare

privind mobilitatea.
Ne-am întors, din Franþa mai bogaþi spiri-

tual, cu experinþe proprii cât mai diverse, cu
amintiri ºi speranþe. Elevii se vor reîntâlni cu
Romantismul la Liceu, dar vor avea avantajul
unei experinþe anterioare bogate.

„Spiritul romantic  va bântui umanitatea
câtã vreme aceasta va exista pe Pãmânt sau
în alte galaxii, cãci e în firea omului sã fie
dual, supus alegerii permanente între bine ºi
rãu, adevãr ºi minciunã, frumos sau urât. E în
firea omului sã tânjeascã dupã iubire, cãci
Omul a fost creat din iubire ºi pentru iubirea
pentru semeni.”

Citat din prezentarea PPT „ Romantismul
în prezent”.

Mulþumim elevilor ºi famiilor acestora,
partenerilor implicaþi în proiectul ROMANTIC
AGE, coorodonatorului nostru, Prof. Zamfir
Aurora ºi colegilor, cadre didactice care ne-
au suplinit cât am fost implicaþi în acestã
mobilitate!

Le doresc elevilor noºtri sã fie romantici
autentici, sã fie titanii lumii de mâine, sã
iubeascã ºi sã aspire la înalt, cât mai înalt,
aºa cum sugereazã imaginile fãcute de ei!

Profesor, Mihai Cristina – Florina
Profesor,  Vintilã Georgiana  

MMaatteerriiaalluull  ddee  ffaaþþãã  rreefflleeccttãã  nnuummaaii  ppuunnccttuull
ddee  vveeddeerree  aall  aauuttoorruulluuii,,  iiaarr  AAggeennþþiiaa  NNaaþþiioonnaallãã
ººii  CCoommiissiiaa  EEuurrooppeeaannãã  nnuu  ssuunntt  rreessppoonnssaabbiillee
ppeennttrruu  nniicciioo  uuttiilliizzaarree  ccaarree  ppooaattee  ffii  ddaattãã  iinnffoorr--
mmaaþþiiiilloorr  rreessppeeccttiivvee..

1. Inimile femeilor bat mai repede decât
ale bãrbaþilor.

2. Ovarele conþin peste 500.000 de ovule,
dar numai aproximativ 400 pot fi fertilizate
pentru a da viaþã.

3. Transpiraþia este inodorã.
4. Fãrã salivã nu putem simþi gustul.

5. Nasul uman poate simþi un trilion de
mirosuri diferite.

6. Pãrul facial creºte mai repede decât în
orice altã zonã de pe corp.

7. Organismul uman conþine suficient fier
pentru a face un cui de metal de 3 centimetri.

8. Persoanele care au pãr excesiv pe
corp sunt considerate mai inteligente.

9. Urechile ºi nasul continuã sã creascã
pe mãsurã ce înaintãm în vârstã.

10. Fiecare persoanã are o amprentã
diferitã a limbii.

11. Creierul uman produce energie sufi-
cientã pentru alimentarea unui bec de
dimensiuni mici.

12. Dacã ochiul uman ar fi un aparat de

fotografiat, ar avea o camerã de 576
megapixeli.

13. Creierul foloseºte 20% din oxigenul ºi
sângele din corp.

14. Oasele sunt compuse din 31% apã.
15. Ritmul cardiac imitã muzica pe care o

ascultãm.

Curiozitãþi ddespre ccorpul uuman:

ªcoala GGimnazialã ,,,Mihai VViteazul” ddin PPucioasa aa
fost rreprezentatã  îîn PProiectul EErasmus+, EEUROPEAN

CLASSROOM îîn FFRANÞA
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Stimaþi ccetãþeni,

SC FFERRO RROMANIA
SRL aangajeazã!

Pentru mmai mmulte
detalii: 00731490712/

0725721200

Echipa de juniori a României,
formatã din Cãlin Bulai ºi
Alexandru Viºan, ambii aparþinând
de Clubul Copiilor din Pucioasa, a
obþinut locul II la Campionatul
Mondial de Aeromodele Indoor-
F1D (micromodele).

Pucioasa dã tonul în lumea
aeromodelelor. Clubul de aeromo-
dele a luat locul al II-lea la
Campionatul Mondial de
Aeromodele Indoor-F1D (micro-
modele), deºfãºurat în luna martie,
în West Baden, Indiana, din Statele
Unite ale Americii. Dâmboviþenii au
reuºit sã obþinã locul II cu avioane
confecþionate chiar de ei, de doar
un gram greutate ºi sã depãºeascã
þãri precum Marea Britanie,
Ucraina, Ungaria, Japonia ºi chiar
pe gazde, SUA. Pe primul loc s-a
clasat echipa Franþei, care a avut
avioane de 1,6 grame. Ultima
treaptã a podiumul a aparþinut

echipei Statelor Unite ale Americii.
Echipa de juniori a României a fost
formatã din Cãlin Bulai ºi
Alexandru Viºan, ambii aparþinând
de Clubul Copiilor din Pucioasa,
dar din echipa pregãtitã de man-
agerul Radu Foamete a fãcut parte
ºi Luca Fiþion, de la CSU Piteºti. La
finalul celor trei zile de concurs,
echipa României a reuºit sã
încheie competiþia destinatã junio-
rilor cu un timp total de 92:06.

Managerul echipei, Radu
Foamete, a povestit cã tradiþia
aeromodelelor este veche la
Pucioasa, iar rezultatele bune nu
sunt deloc puþine. „Avem patru
titluri de campioni mondial ºi cinci
de campioni europeni câºtigate cu
copiii mei de la Pucioasa. Am fost
la un pas sã câºtigãm ºi anul aces-
ta, dar concursul a avut loc într-un
hotel de 5 stele, în care aerul
condiþionat mergea pânã la 9.00

dimineaþa. Nu au fost condiþii pen-
tru concurs. Nu am putut sã ne
apãrãm trofeul pentru cã erau tur-
bulenþe, iar aeromodelul nostru
avea doar un gram greutate“. Bulai
Cãlin are 18 ani, Viºan Alexandru
are 17 ani, iar Þiþion Luca, 16.
Vârsta maximã de participare la
concursuri este 18 ani, dar nu ne
facem probleme. Avem de unde sã
recrutãm, pentru cã în clubul nostru
sunt 120 de copii înscriºi“, mai
spune Radu Foamete.
Echipa coordonatã de Radu
Foamete a avut un buget de 16.000
de euro pentru acest concurs,
sumã obþinutã de la sponsori ºi pri-
eteni. „Am fost ajutaþi de
HeidelbergCement Fieni, Primãria
oraºului Pucioasa, Ministerul
Tineretului ºi Sportului, John ºi
Oana Sangiorgio din New York,
Cãtãlin Asofie din Chicago ºi
Mariana ºi Jim Richmond din
Indianapolis. Fãrã ajutorul lor nu
puteam sã participãm“, a mai spus
Radu Foamete.

Cãlin Bulai este multiplu campi-
on european ºi mondial. „Pentru
mine, concursul din SUA a fost o
experienþã nouã, o þarã nouã, o
lume nouã, totul a fost frumos. A
fost greu sã ocupãm locul doi din
cauza condiþiilor din acel hotel, dar
am reuºit pânã la urmã sã ajungem
pe podium. Fac micromodele de la
vârsta de 6 ani. An de an am fãcut
treaba asta, fãrã întrerupere, dar în
concursurile majore am intrat în
anul 2014. Am ieºit vicecampion
mondial în 2014, campion euro-

pean în 2015, campion mondial în
2016, campion european în 2017 ºi
vicecampion mondial cu echipa în
2017. Îmi place acest sport pentru
cã este unul aparte, pe care nu
toatã lumea ºi-l permite, fiind destul
de costisitor. Pe de altã parte,
necesitã multã migalã sã constru-
ieºti o astfel de machetã.
Materialele sunt destul de scumpe,
dar le achiziþioneazã clubul. Am de
gând sã devin pilot, dar momentan
vreau sã intru în Poliþie. Vreau sã
strâng bani ºi apoi sã dau la
Aviaþie. Aº vrea sã pornesc de jos,
ca ºi însoþitor de zbor. Cursurile de
început pornesc de la 1.500 de
euro“, spune Cãlin.
Clubul din Pucioasa are o tradiþie
de 65 de ani Cercul de aeromo-
delism de la Pucioasa este unul
dintre cele mai mari ºi mai vechi din
þarã. A fost înfiinþat în anul 1953, iar
în cei 65 de ani de activitate a
obþinut un palmares impresionant.

Anual, la Pucioasa se orga-
nizeazã Memorialul „Henri
Coandã“, competiþie la care par-

ticipã copii din toate colþurile þãrii.
Este cel mai longeviv concurs
naþional de machete de aeronave
zburãtoare clasa F4B. Au fost pânã
acum peste 40 de ediþii ale
Memorialul „Henri Coandã“. În
paralel, la Pucioasa se desfãºoarã
ºi Campionatul Naþional de
Machete de Aeronave al Federaþiei
Române de Modelism. Mulþi dintre
contructorii de machete ºi-au urmat
visul pânã la capãt ºi au ajuns
piloþi. Clubul de aeromodelism are
o pistã de zbor captiv dupã stan-
darde F.A.I ºi mini Helioport, un
parc de Aeronave reale iar în anul
2.000 Compania Tarom a donat
elevilor o aeronava A.N.24 de
pasageri YR – BM C), care a fost
dezmembratã în 10 piese, trans-
portatã ºi montatã la loc la
Pucioasa. Muzeul Aviatic ºi Clubul
de Aeromodelism „Henri Coandã“
din Pucioasa au realizat în luna
decembrie 2009, o machetã a
avionului Vlaicu II la 3,5 m care se
aflã la Aeroportul Internaþional
Aurel Vlaicu – Bãneasa.

Ne mmândrim ccu vvoi!
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CCoommppoonneennþþaa  eecchhiippeeii
Brînzicã Vlad, Catanã George, Coman

Luca, Dumitru Radu, Duca Mihail, Mãndoiu
Mihãiþã, Pupezescu  Albert, Pãtru David
Andrei, Postelnicu Andrei, Parnia Horia,
Popescu Vlad, Sima Mihnea, Selter Andrei,
Turbatu Rareº.

Pucioasa a gazduit, pentru a doua oarã în
acest an, un turneu al Campionatului
Naþional de Baschet Juniori Under 14, de
aceastã datã un turneu semifinal la care a
fost calificatã în urma celor douã faze de ca-
lificare ºi clasificare.

În urma desfãºurãrii Turneului  Semifinal
de la Pucioasa echipa ªcolii Gimnaziale
Mihai Viteazul - Tonika Pucioasa s-a calificat
la Turneul  Final la care participã cele mai
bune echipe ale momentului ºi anume: U-BT
Cluj-Napoca, LPS Bihorul Oradea,  CS
Dinamo CSS Nr 6 Buc,  ABC Laguna
Bucureºti, CS Otopeni, SG MV - Tonika
Pucioasa.

Rezultatele si echipele participante la
Turneul Semifinal 

RREEZZUULLTTAATTEE TTUURRNNEEUU
SSEEMMIIFFIINNAALL UU1144MM

1188-2200..0055..22001188

VVIINNEERRII  1188..0055..22001188
16.00 S.G. Mihai Viteazul - Tonika

Pucioasa - C.S.S. Nr.4 Bucureºti 59-53
17.45 A.B.C. Laguna Bucureºti - B.C.

Slam Bucureºti 66-51
19.30 C.S. Dinamo C.S.ª. Nr.6 Bucureºti

- A.B.C. Leii Bucureºti 71-58

SSÂÂMMBBÃÃTTÃÃ  1199..0055..22001188
09.00  B.C. Slam Bucureºti - S.G. Mihai

Viteazul – Tonika Pucioasa 64-70

10.45 C.S.ª. Nr.4 Bucureºti - C.S.
Dinamo C.S.S. Nr.6 Bucureºti 49-64

12.30  A.B.C. Leii Bucureºti - A.B.C.
Laguna Bucuresti 48-73

PAUZÃ
16.00  S.G. M. Viteazul –Tonika Pucioasa

- C.S. Dinamo C.S.S. Nr.6 Bucureºti 70-97
17.45 B.C. Slam Bucureºti - A.B.C. Leii

Bucureºti 87-82
19.30 A.B.C. Laguna Bucureºti - C.S.ª.

Nr.4 Bucureºti 48-36
DDUUMMIINNIICCÃÃ  2200..0055..22001188
09.00 A.B.C. Leii Bucureºti - S.G. Mihai

Viteazul - Tonika Pucioasa 63-93
10.45 C.S. Dinamo C.S.S. Nr.6 Bucureºti

- A.B.C. Laguna Bucureºti 69-73
12.30 C.S.S. Nr.4 Bucureºti - B.C. Slam

Bucureºti 35-52
PAUZÃ
15.30 S.G. Mihai Viteazul – Tonika

Pucioasa - A.B.C. Laguna Bucureºti
68-62

17.15 A.B.C. Leii Bucureºti - C.S.ª. Nr.4
Bucureºti 71-73

19.00 B.C. Slam Bucureºti - C.S. Dinamo
C.S.S. Nr.6 Bucureºti 65-71

PPrrooff..  PPaarrnniiaa  OOvviiddiiuu

Credem cã a sosit momentul sã vorbim
despre muncã, determinare, ambiþie ºi profe-
sionalism.

FELICITÃRI, ªcoala Gimnazialã  „MIHAI
VITEAZUL” -  TONIKA PUCIOASA! 

În urma meciurilor de baschet disputate
de echipa noastrã, am înregistrat o nouã per-
formanþã, ai noºtri reuºind obþinerea locului
trei în grupã, cel care asigurã calificarea în
Turneul Final al Campionatului Naþional de
Baschet Under 14 masculin, alãturi de cele
mai puternice ºase echipe din þarã, respec-
tiv: U-BT Cluj-Napoca, LPS Bihorul Oradea,
CS Dinamo CSS Nr.6 Bucureºti, ABC
Laguna Bucureºti ºi CS Otopeni.

Acest turneu s-a desfãºurat în perioada
30.05 – 03.06.2018, organizator fiind echipa
CS Otopeni.

Determinarea copiilor de numai 13 ani ºi
pregãtirea susþinutã în mod profesionist de
un antrenor ambiþios au condus cãtre un
rezultat de puþini anticipat la începutul com-
petiþiei, însã dorit cu ardoare de toþi: copii,

antrenor, pãrinþi, ºcoalã, oraº.
Nu este mai puþin important sprijinul

deosebit pe care administraþia publicã localã,
conducerea ªcolii Gimnaziale „Mihai
Viteazul” ºi pãrinþii elevilor implicaþi în acest
fenomen l-au acordat copiilor ºi antrenorului,
pentru participarea la aceastã competiþie ºi
organizarea turneelor la care a luat parte
echipa noastrã.

Felicitãri, copii ambiþioºi!
Felicitãri, domnule antrenor Ovidiu

Parnia!
Bravo, pãrinþi inimoºi!

Bravo, galerie fidelã!
Multã baftã echipei: Brînzicã Vlad, Catanã

George, Dumitru Radu, Coman Luca, Duca
Mihail, Mãndoiu Mihãiþã, Parnia Horia, Pãtru
David, Pupezescu Albert, Postelnicu Andrei,
Popescu Vlad, Selter Andrei, Sima Mihnea,
Turbatu Rareº! 

„Toþi cei care au reuºit sã vã cunoascã,
cei ce vã cunosc, cu siguranþã vã apreciazã
ºi vã respectã pentru ambiþia, consecvenþa ºi

încrederea cu care v-aþi bãtut de la egal la
egal cu toate aceste echipe de top! 

Este, în principal, meritul vostru ºi al
antrenorului care a crezut în voi! Dincolo de
asta, nouã, pãrinþilor, nu ne rãmâne decât sã
ne mândrim cu voi ºi sã vã susþinem!
Mulþumim susþinãtorilor! Nicio echipã,
nicãieri, atunci când a fost gazdã, nu a avut
aºa o galerie numeroasã ºi inimoasã!” -
spune mama unuia dintre jucãtori.

Am vãzut încântare, speranþã ºi exuber-
anþã pe chipurile celor care au fost prezenþi la
Sala de sport a oraºului Pucioasa ºi i-au
încurajat pe bãieþii noºtri.

Ne dorim ca bãieþii sã joace cu zâmbetul
pe buze, sã fie dezinvolþi ºi sã creadã tot tim-
pul în ºansa lor. Sã încerce sã ajungã tot tim-
pul cât mai sus, indiferent de adversarul pe
care îl vor întâlni!

Vã îndemnãm sã priviþi optimiºti spre
viitor !

PPrrooff..  îînnvv..  pprriimmaarr,,  
AAlleexxaannddrraa  CCoommaann

UUPPDDAATTEE:: Turneul final a avut loc în
perioada 30 mai – 3 iunie 2018, în oraºul
Otopeni.

La acest turneu au participat 12 echipe
de top la categoria U14, iar „TONIKA –
MIHAI VITEAZUL” Pucioasa a fost singura
echipã reprezentând o ºcoalã gimnazialã,
celelalte 11 fiind echipe de club, cu expe-
rienþã în domeniu: CS Dinamo CSS Nr. 6
Bucureºti, LPS Bihorul Oradea, U-BT Cluj-
Napoca, ABC Laguna Bucureºti, CS
Otopeni, CSU Ploieºti, BC Slam Bucureºti,
ACS Sto-Mart Iaºi, ACS Gladius Târgu
Mureº, CSS Nr. 5 Bucureºti ºi CSS Nr. 4
Lumina Bucureºti.

În aceste condiþii, suntem cu atât mai
mândri de jucãtorii noºtri ºi de antrenorul
Ovidiu Parnia, care au reuºit sã se claseze
pe un loc fruntaº: locul VI în ierarhia naþion-
alã! 

BRAVO, BÃIEÞI!
DDiirreeccttoorr,,

PPrrooff..  AAuurroorraa  ZZaammffiirr

EEcchhiippaa ddee bbaasscchheett ªªCCOOAALLAA GGIIMMNNAAZZIIAALLÃÃ „„MMIIHHAAII VVIITTEEAAZZUULL””
- TTOONNIIKKAA PPUUCCIIOOAASSAA îîººii jjooaaccãã ººaannssaa ppâânnãã llaa ccaappããtt

UU1144MM CCaammppiioonnaattuull NNaaþþiioonnaall ddee JJuunniioorrii UU1144
MMaassccuulliinn 1188-2200 mmaaii 22001188


