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1 DDecembrie -
NOI SUNTEM

ROMÂNI!

Centrul CCultural
European

Pucioasa îîn
decor dde 
sãrbãtori!

Un nnou pproiect
depus!

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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SSttiimmaaþþii cceettããþþeennii,,
TTrraavveerrssããmm  oo  ppeerriiooaaddãã  ddiiffiicciillãã,,  uunn  aann  ffooaarrttee  ggrreeuu,,
îînn  ccaarree  mmuullþþii  ddiinnttrree  nnooii  nnee--aamm  lloovviitt  ddee  nneennuummããrraattee
ggrreeuuttããþþii..  CCuu  ttooaattee  aacceesstteeaa,,  eessttee  DDeecceemmbbrriiee,,  ssee
aapprrooppiiee  CCrrããcciiuunnuull    ººii  vviinnee  ccuu  ppaaººii  rraappiizzii  uunn  nnoouu
aann..  ÎÎmmii  ddoorreesscc  ccaa  ssããrrbbããttooaarreeaa  ssffâânnttãã  aa  NNaaººtteerriiii
DDoommnnuulluuii  ssãã  nnee  aadduuccãã  lliinniiººttee  îînn  ssuufflleettee,,  ssããnnããttaattee
ccââtt  ccuupprriinnddee  ººii  zzââmmbbeettee  aallããttuurrii  ddee  cceeii  ddrraaggii!!  
SSãã  iinnttrrããmm  îînnttrr--uunn  aann  mmaaii  bbuunn,,  îînn  ccaarree  ssãã  îînnvvããþþããmm
ddiinn  nnoouu  ssãã  rrââddeemm  ddiinn  ttoott  ssuufflleettuull!!

IInngg..  AAnnaa  CCoonnssttaannttiinn  EEmmiilliiaann,,  
PPrriimmaarruull  OOrraaººuulluuii  PPuucciiooaassaa

Dupã o lungã aºteptare, iatã cã începând cu luna decembrie a anului
2020 avem staþie de ambulanþã la Pucioasa!

Dupã cum ºtiþi, Pucioasa era, cel mai probabil, singurul oraº staþiune
cu Spital Orãºenesc ce nu avea de aproape 10 ani staþie de ambulanþã.
Iatã cã anul acesta, proiectul prin care staþia de ambulanþã se mutã la
Pucioasa a fost finalizat! Acest lucru s-a realizat prin reabilitarea fostului
atelier al primãriei. Astfel, s-a creat un spaþiu modern ce respectã fluxurile
descrise de beneficiar, iar la sfârºitul lunii iulie clãdirea a fost predatã cãtre
Serviciul Judeþean de Ambulanþã pentru ca noul sediu sã fie pus în funcþi-
une.

”Din foarte multe motive mi-a luat mai bine de un mandat sã rezolv
aceasta problemã importantã a comunitãþii noastre! Însã, de astãzi, în
Pucioasa funcþioneazã dupã multã vreme, din nou, o STAÞIE DE
AMBULANÞÃ!!!

Într-o locaþie modernã, pusã la dispoziþie de Primãria Pucioasa, care
îndeplineºte toate cerinþele actuale legat de fluxuri ºi de siguranþã, vor
lucra începând cu data de 3 decembrie 6 echipaje ale Serviciului de
Ambulanþã Judeþean Dâmboviþa, ce vor deservi 3 ambulanþe tip B ºi o
ambulanþã tip A!

O promisiune îndeplinitã, o ºansã la viaþã în plus pentru locuitorii
oraºului nostru!!!”

pprriimmaarruull  OOrraaººuulluuii  PPuucciiooaassaa,,  iinngg..  AAnnaa  CCoonnssttaannttiinn  EEmmiilliiaann

Staþie dde aambulanþã lla PPucioasa!
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Se cuvine ca la sfârºitul fiecãrui
an sã facem un bilanþ al activitãþii
desfãºurate ºi apreciem cã anul fis-
cal 2019 a fost unul care s-a subor-
donat situaþiei generatã de evoluþia
epidemiologicã naþionala determi-
natã de rãspândirea "epidemiei
COVID-19".

În acest sens, dacã prorogarea
primului termen de platã de la 31
martie la 30 iunie nu a avut un efect
negativ asupra nivelului încasãrilor,
suspendarea executãrii silite
începând cu declararea stãrii de
urgenþã ºi pânã în prezent, urmare
a adoptãrii actelor normative la
nivel naþional ºi-a pus amprenta
într-un mod nu tocmai favorabil în
ceea ce priveºte nivelul de
încasare.

Aceastã situaþie, coroboratã ºi
cu neglijenþa sau reaua credinþã de

care au dat dovadã o parte dintre
contribuabili, ne determinã ca
începând cu anul fiscal 2021 sã
uzãm de toate pârghiile fiscale
legale pentru recuperarea debitelor
restante ºi asigurarea sumelor
necesare pentru derularea progra-
mului de investiþii, investiþii de care
vom beneficia cu toþii.

În speranþa unei bune
colaborãri pe viitor, asigurându-vã
de întreaga noastrã disponibilitate
în rezolvarea problemelor dum-
neavoastrã din punct de vedere fis-
cal, vã dorim ân primul rând sãnã-
tate, sãrbãtori de iarnã cu liniºte ºi
bucurii.

La mulþi ani!

ªªEEFF  BBIIRROOUU  VVEENNIITTUURRII,,
EECC..  GGAABBRRIIEELLAA  SSOOLLOOMMOONN

NNAAªªTTEERRII
-
CCÃÃSSÃÃTTOORRIIII
LUNGU IOAN-CLAUDIU ªI GHEORGHE AURICA -

29.11.2020
LE DORIM ,, CASÃ DE PIATRÃ''!

DDEECCEESSEE
COMAN MARIUS-ADRIAN - 45 ANI, TEODOROIU

ªTEFAN - 86 ANI, PÃTRU CARMEN-MARIA - 66 ANI,
PONEA DUMITRU - 51 ANI, MILEA MARIA- 81 ANI,
GÎRLÃ DANIELA - 51 ANI, PAVEL GHEORGHE -
VASILE - 84 ANI, NISTOR VASILE- 71 ANI, DOBRE
SILVIA - 84 ANI, ANGHELESCU DUMITRU - 97 ANI,
FLOREA ELENA- 86 ANI, PUREA VIOLETA-82 ANI,
COSTACHE VIOLETA - 93 ANI, SPALOGHE
GABRIELA- 53 ANI, HUIU ILEANA- 83 ANI,
DRAGOMIR NATALIA- 72 ANI, GEAMBAªU STANCA
- 89 ANI, VÂRJOGHE MARIA - 96 ANI.

DUMNEZEU SÃ-I ODIHNEASCÃ!

EElliibbeerraarreeaa cceerrttiiffiiccaatteelloorr 
ddee ssttaarree cciivviillãã 

Pentru eliberarea duplicatelor în cazul actelor de
stare civilã pierdute, distruse sau furate, cât ºi pentru
preschimbarea celor vechi în certificate de uz inter-
naþional sunt necesare urmãtoarele acte:

- cerere - formular tip,
- actul de identitate original ºi copie xerox (în lipsa

acestuia - cartea de identitate provizorie eliberatã de
Serviciul de Evidenþa Persoanelor).

Certificatele de stare civilã se elibereazã, la cerere,
persoanei indreptãþite, personal, sau prin împuternicit
cu procurã specialã.

Minorilor cu varsta sub 14 ani sau a celor peste 14
ani, care nu au avut niciodatã act de identitate, li se
elibereazã certificatul de naºtere la cererea pãrinþilor
sau a reprezentantului legal.

Cetãþenilor români cu domiciliul in strãinãtate ºi
cetãþenilor strãini ale cãror acte de stare civilã sunt
înregistrate în þarã li se elibereazã certificate pe baza
paºaportului; daca paºaportul este expirat, structura
de stare civilã efectueazã verificãri la structura de evi-
denþã a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. ( Serviciul
Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor),
prin care se stabilesc datele cu care acesta este
înscris in R.N.E.P. (Registrul Naþional de Evidenþã a
Persoanelor); eliberarea certificatului de stare civilã se
face in baza acestor verificãri ºi a paºaportului expirat
sau a titlului de cãlãtorie, dupã caz.

Duplicatele dupã certificatele de cãsãtorie se
elibereazã unuia dintre soþi.

Duplicatele dupã certificatele de deces se
elibereazã membrilor familiei sau persoanelor îndrep-
tãþite.

ÎÎNNTTOOCCMMIITT,,
IInnssppeeccttoorr  ssttaarree  cciivviillãã,,
JJeeccuulleessccuu  RRaalluuccaa

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul, însoþit de unul dintre pãrinþi
sau, dupã caz, de reprezentantul sãu legal, de persoana desemnatã din
cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asis-
tenþã socialã ori de persoana cãreia i-a fost încredinþat în plasament, are
obligaþia sã solicite, în termenul prevãzut de lege (15 zile de la împlinirea
vârstei de 14 ani), eliberarea cãrþii de identitate, prezentând la ghiºeul
serviciului public comunitar de evidenþã a persoanelor urmãtoarele do-
cumente:

- Cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnatã de minor ºi
de una dintre persoanele  prevãzute la alin 1;

- certificatul de naºtere, cu care se face dovada cetãþeniei române,
original ºi copie;

- actul de identitate al unuia dintre pãrinþi sau al reprezentantului
legal;

- documentul cu care pãrintele face dovada adresei de domiciliu,
original ºi copie;

- certificatul de cãsãtorie al pãrinþilor sau, dupã caz, hotãrârea
judecãtoreascã, definitivã ºi irevocabilã, în cazul în care pãrinþii sunt
divorþaþi, original ºi copie;

- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate (7 lei)

***este obligatoriu consimþãmântul titularului spaþiului de locuit***

SSPPCCLLEEPP  PPUUCCIIOOAASSAA
IInnssppeeccttoorr    IIoorrddaacchhee  OOaannaa
IInnssppeeccttoorr    OOllaarruu  LLaavviinniiaa

Biroul TTaxe ººi IImpozite vvã iinformeazã!

BIROU SSTARE CCIVILÃ
NOIEMBRIE 22020

SPCLEP PPUCIOASA 
vã iinformeazã!

ÎMPLINIREA
VÂRSTEI DDE 114 AANI

DOCUMENTE 
NECESARE:



BBuulleettiinn ddee iinnffoorrmmaarree
PP uu cc ii oo aa ss aaPP uu cc ii oo aa ss aaal ooraºului

Buletin dde iinformare

PP uu cc ii oo aa ss aaPP uu cc ii oo aa ss aaaall oorraaººuulluuii

Primãria Pucioasa - telefon: 0245.232.277; fax: 0245.232.276 Tipãrit la Tipografia ARTPRESS
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Deºi anul acesta, din cauza
pandemiei de coronavirus nu s-
au putut organiza manifestãrile
specifice Zilei Naþionale a
Românilor, în Pucioasa oame-

nii au dorit sã aducã, în condiþii
de siguranþã, un omagiu celor
care s-au jertfit pentru poporul
nostru.

La mulþi ani, România! 
La mulþi ani, dragi români!
Dumnezeu sã ne ocro-

teascã!

Muzeul de etnografie Pucioasa îºi redeschide
porþile intr-un cadru nou, reorganizat, cu exponate
unice ºi îºi aºteaptã vizitatorii!

PPRROOGGRRAAMM::  
- sãptãmâna scurtã de luni pânã miercuri 8:00-

16:00
- sãptãmâna lungã de luni pânã duminicã 8:00 -

16:00
- pauzã 13:00 -14:00

Preþ bilet: 6 lei/pers; 3 lei/pers pentru elevi, 
pensionari

Muzeul de Etnografie ºi Folclor Pucioasa
Pucioasa, Str. Primãverii, nr.1, Jud. Damboviþa
Tel: 0245.61 39 46; Fax: 0245. 61 28 77

1 DDecembrie - 
NOI SSUNTEM RROMÂNI!

MMuuzzeeuull ddee EEttnnooggrraaffiiee PPuucciiooaassaa ss-aa rreeddeesscchhiiss!!
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Deºi traversãm o perioadã dificilã,
Centrul Cultural European Pucioasa
doreºte sã ne bucure privirile cu

decorul magic, specific acestei
perioade de sãrbãtoare, amenajat în
vitrinele clãdirii instituþiei.

Iatã cã vorbim la sfârºitul lui 2020 de o
perioadã extrem de dificilã pentru una din
cele mai importante ºi iubite activitãþi eco-
nomice, TURISMUL. Întreaga lume este
afectatã, motiv pentru care asistãm la o
schimbare a strategiei de promovare a turis-
mului. Vorbim de o schimbare a comporta-
mentului turistului ºi implicit de o schimbare a
comportamentului prestatorilor de servicii
turistice. Asistãm la o redirecþionare cãtre
þãrile natale, situaþie valabilã ºi pentru
România. În acest an TURISMUL nu a murit
ci doar a fost considerabil încetinit, a fost
folosit permanent îndemnul " Nu anula,
reprogrameazã". Românul s-a redirecþionat
cãtre þara sa, cãtre locurile pline de istorie ºi
culturã  ce ne definesc ca naþie: Maramureº,
Ardeal, Moldova,Þara Românescã.

Tocmai pentru a încuraja România ca
destinaþie  turisticã, Centrul Naþional de
Informare ºi Promovare Turisticã Pucioasa (
CNIPT) îºi desfaºoarã activitatea în special
în mediul online prin actualizarea permanen-
ta a informaþiilor pe site-ul centrului 
www.turismpucioasa.ro ºi respectiv pe contul
de facebook Promovare si Informare Turistica
Pucioasa. Anul 2020 este anul este ultimul
an de monitorizare al Proiectului "Înfiinþare,
reabilitare ºi dotare Centru Naþional de
Informare ºi Promovare Turisticã în Staþiunea
Turisticã de Interes Naþional Pucioasa", Cod
SMIS 38738, toþi indicatorii fiind atinºi cu
succes. Vizita de monitorizare efectuatã  de
cãtre ofiþerul de monitorizare - Organism
Intermediar pentru Turism - Direcþia
Generalã Afaceri Europene, Ministerul
Economiei, Energiei ºi Mediului de Afaceri s-

a încheiat cu o evaluare foarte bunã.
Pandemia a determinat restricþionarea

accesului publicului în centrul de informare
însã acest lucru nu a însemnat stoparea pro-
movãrii staþiunii balnoclimatice Pucioasa, ci

din contrã CNIPT a reuºit sã creascã
numãrul vizitatorilor online, ceea ce denotã
faptul cã interesul pentru destinaþia turisticã
Pucioasa nu s-a oprit. În prezent avem peste
5500 de vizitatori pe site.

Evenimentele sportive desfãºurate ºi în
acest an, BIKEXPERT ºi ROAD GRAND
TOUR (gãzduit de CNIPT) sunt douã meca-
nisme ce au contribuit semnificativ la
creºterea vizibilitãþii oraºului nostru Pucioasa
pe plan naþional, motiv pentru care CNIPT
Pucioasa a susþinut ºi va susþine în conti-
nuare desfãºurarea ºi promovarea acestor
evenimente sportive.

Nu în ultimul rând vã aducem la
cunoºtinþã participarea  echipei CNIPT la
unul din cele mai importante evenimente
internaþionale de interes geologic, eveniment
la care am participat printr-un material de
specialitate realizat prin munca de teren ºi
documentare. Evenimentul poartã numele de
Simpozionul Internaþional GEOSCIENCE
Bucureºti 2020, organizat de Societatea de
Geofizicã Aplicatã din România ºi susþinutã
de Reþeaua Discovery. Evenimentul a fost
mediatizat prin intermediul postului de radio
Guerila ºi prin intermediul Agerpres.ro,
news.ro ºi prwave.ro. Participarea CNIPT la
acest eveniment a avut ca scop creºterea
interesului specialiºtilor din domeniu asupra
zonei Pucioasa.

Centrul Naþional de Informare ºi
Promovare Turisticã Pucioasa va continua
promovarea staþiunii balneoclimatice
Puucioasa prin toate mijloacele astfel încât
sã fie repusã pe harta turisticã,  loc bineme-
ritat. Sã avem încredere cã anul 2021 va fi un
an plin de cãlãtorii, de turiºti ºi descoperiri.

La mulþi ani oameni dragi, La mulþi ani
Pucioasa!

ddiirreeccttoorr  AAnnccaa  DDiiaaccoonneessccuu

CCNNIIPPTT PPuucciiooaassaa - 
““NNuu aannuullaa,, rreepprrooggrraammeeaazzãã!!””

Centrul CCultural EEuropean
Pucioasa - ddecor dde ppoveste
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Gazdã a numeroase evenimente cultural-
educative, Biblioteca „Gh.N.Costescu”
Pucioasa ºi-a câºtigat statutul de instituþie de
culturã, printr-o constant ºi amplã implicare
în domeniul cultural, în acord cu nevoile
comunitãþii. Nimic nu se comparã cu bucuria
ºi mulþumirea cititorilor, obiºnuiþi sã gãseascã
la biblioteca noastrã cãrþile dorite, cu voioºia
copiilor aflaþi în vizitã la bibliotecã sau cu
lumina caldã a expoziþiilor de picturã, cu
aglomeraþia pricinuitã de o lansare de carte,
într-un cuvânt: cu bucuria unei zile obiºnuite
la bibliotecã… Dar cursul firesc al acestor
activitãþi a fost întrerupt din cauza pandemiei
de Coronavirus.

Ceea ce a urmat a însemnat o adevãratã
provocare pentru toate bibliotecile din þarã,
care, au reuºit, mai mult sau mai puþin, sã
menþinã legãtura cu cititorii. Pentru aceastã
bibliotecã – conºtientã cã, într-o structurã
cultural dinamicã, „funcþiile vechi, tradiþionale
se reduc sau se potenþeazã în alte direcþii de
miºcare” ºi cã „apar funcþii noi, noi proceduri
de lucru, noi metode de diseminare –
adaptarea la situaþia nou-creatã de pan-
demie, nu a fost atât de grea ºi de imposibilã,
precum o considerau unii. Am  reuºit sã
gãsim modalitãþi alternative de comunicare
pentru a rãspunde exigenþelor de informare
ºi lecturã ale utilizatorilor.

Numeroasele evenimente culturale, pro-
gramate cu mult timp înainte pe agenda
Bibliotecii (lansãri ºi prezentãri de carte,
vernisaje ºi expoziþii de picturã, proiecte de-
dicate utilizatorilor de toate vârstele, concur-
suri, aniversãri), vizitele la bibliotecã ºi acce-
sul la fondul de carte pus la dispoziþia citito-
rilor, au fost înlocuite, treptat ºi într-un mod
creativ, de noi activitãþi menite sã
îmbunãtãþeascã activitatea bibliotecii ºi sã
menþinã legãtura cu dragii noºtri cititori.

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de
studiu, documentare ºi cercetare ale utiliza-
torilor sãi, biblioteca ºi-a transferat o parte
dintre activitãþi în mediul online, respectând,
astfel, cerinþele de distanþare socialã. Încã de
la începutul stãrii de urgenþã, a fost anunþat
faptul cã perioada de returnare a cãrþilor
împrumutate a fost prelungitã ºi cã nu va fi
aplicatã vreo penalizare pentru nere-
spectarea termenelor. Prin intermediul re-
zervãrilor online, cititorii au avut posibilitatea
sã solicite scanarea unor documente de bib-
liotecã.

Pe timp de pandemie ne-am confruntat
cu imposibilitatea de a organiza activitãþi cul-
tural-educative cu participarea masivã a uti-
lizatorilor bibliotecii. În acest context am con-
venit la organizarea unor activitãþi în regim
de distanþã ºi on-line.

Am menþinut legãtura cu micii cititori,
printr-o serie de activitãþi creative menite sã

stârneascã curiozitatea copiilor, astfel încât
aceºtia sã treacã mai uºor peste perioada de
izolare. În acest scop, lumea povestilor, care
i-a atras ºi fermecat dintotdeauna pe copii, a
fost prezentatã pe Zoom,înveselindu-i pe
micuþi cu povestiri, precum „Omida mâncã-
cioasã”, “Franklin citeºte” etc.

Prezentarea titlurilor nou-apãrute ale scri-
itorilor locali, vitrinele ºi expoziþiile virtuale de
carte ºi picturã, recomandãrile online de lec-
turã pentru adulþi ºi copii, precum ºi
prezentarea unor „medalioane” aniversare
despre reprezentanþi de seamã ai literaturii,
personalitãþi naþionale sau locale, au consti-
tuit tot atâtea invitaþii la lecturã, convinºi fiind
de energia ºiforþa sa regeneratoare, au între-
git conþinutul notelor informative postate pe
facebook, toate acestea fiind apreciate de
vizitatorii online drept „paºi imenºi spre nor-
malitate”.

În aceste vremuri de izolare, mai mult ca
oricând, 

lectura poate constitui un remediu în faþa
necazurilor, cât ºi o redescoperire a ade-

vãratei bucurii, cartea transformându-se într-
un prieten perfect. Ca mãsurã de precauþie
faþã de rãspândirea infecþiei cu coronavirus,
cãrþile, odatã restituite, sunt puse în caranti-
nã pentru o perioadã de 14 zile.

Încã de la începutul stãrii de urgenþã, 
biblioteca noastrã a ºtiut sã fie aproape de
comunitate în diferite feluri.

Alãturi de activitãþile amintite mai sus,
doresc sã menþionez implicarea în diverse
evenimente organizate la nivel naþional
(Olimpiada de benzi desenate, Oraºul meu-
comunitatea mea, Sãptãmâna europeanã a
sportului)  sau internaþional (“Pe aceeaºi
undã”; ”Christmas decoration”). Am continu-
at, tot online, desfãºurareacelor douã festi-
valuri de creaþie literarã ºi plasticã “De ce
iubim România?” ºi “CulorilePatranei”,
ajunse la ediþia a VIII-a ºi respectiv a VI-a.

Încercãm, aºadar, sã transformãm dis-
tanþarea fizicã într-un lucru pozitiv, conti-
nuându-ne activitãþile noastre esenþiale în
folosul comunitãþii, conºtienþi cã biblioteca

vie o constituie cititorii noºtri, pe care îi
aºteptãm cu nerãbdare sã pãºim din nou,
împreunã, pe drumul cunoaºterii.

Distanþarea socialã încercãm sã o trans-
formãm într-un lucru pozitiv ºi benefic pentru
comunitate. Activitãþile organizate se prezin-
tã periodic pe pagina de Facebook.
Tehnologiile informaþionale au fost de mare
ajutor.

Toate cele sus-expuse confirm faptul cã
Biblioteca “Gh.N.Costescu” Pucioasa, ca ºi
toate bibliotecile din þarã, a primit situaþia cre-
atã ca o nouã posibilitate de a demonstra
cunoºtinþele, competenþele ºi abilitãþile sale
în utilizarea tehnologiilor noi, conlucrarea cu
utilizatorii bibliotecii ºi întreaga comunitate în
format on-line. Avem convingerea ca
metodele noi pe care le folosim în aceastã
perioadã de izolare vor fi benefice ºi în viitor,
când criza COVID-19 se va termina.

LLuummiinniiþþaa  PPîînntteeaa--GGooggiiooiiuu

Harnicul, neobositul ºi talentat-
ul cãutãtor ºi culegãtor de perle
populare româneºti  face încã un
frumos dar cititorilor sãi: zilele
acestea, a apãrut masivul ºi ele-
gantul volum 12.000 DE  PRO-
VERBE DIN ÎNÞELEPCIUNEA
PLANETEI TERRA

Paremiologul ION BRATU  este
un adevãrat culegãtor de comori,
cu o personalitate seducãtoare ce
l-a învãþat sã se afle mereu în cen-
tral atenþiei, promovând atât
înþelepciunea româneascã dar ºi
pe cea universalã, pentru cã o
completeazã pe cea a noastrã,  cu
sufletul deschis spre valorile cul-
turale.

Cum se nasc colecþiile de
proverbe? Mare parte a colecþiilor
de proverbe se datoreazã unor
paremiologi (specialist în
culegerea ºi studiul proverbelor)
entuziaºti. Ce este paremiologia?
Simplu: disciplina care se ocupã
cu studiul ºi culegerea proverbelor.
Proverbele au luat naºtere ca
forme concise a sute de ani de
experienþã popularã, de constatãri
repetate asupra unor aspecte ale

vieþii, transmise din gurã în gurã ºi
reformulate pânã când au ajuns în
formatul actual. Paremiologii sunt
cei care au contribuit la pãstrarea
în forma scrisã a înþelepciunii po-
pulare. Încã din secolul XVIII apar
colecþii de proverb în diferite
lucrãri, fenomen care se extinde în
secolul XIX.

Conceputã în august  2019
sub  cuprinsul versului  “Toþi pe
lume, noi fraþi suntem” ( Oda
Bucuriei), lucrarea de faþã a fost
finalizatã în septembrie 2020,
inspiratã din 180 de surse ºi
reprezentând înþelepciunea a 130
de popoare, etnii, doctrine.

Un sfert din lucrare aparþine
poporului român,înþelepciune care
stã cu mândrie alãturi de proverb
latine, englezeºti, francize,  ger-
mane, arabe, chineze, japoneze,
spaniole.

Proverbele lumii, adunate aici,
sintetizeazã experienþa de secole
a literaturilor populare. Aºa cum
veþi vedea în carte, fiecare dintre
acestea are propriile învãþãturi
morale, dar diferenþele între o cul-
turã ºi alta sunt uneori insesi-

zabile. Tocmai de aceea, prover-
bele au putut fi sintetizate în cate-
gorii generale, ele redând aceeaºi
înþelepciune practicã în limbaje
diferite.

Domnul Ion Bratu a fost pre-
ocupat în permanenþã de cultura
tradiþionalã, de viaþa satului, fiind
autor ºi coautor al mai multor
monografii ºi articole. Domnia Sa
poate fi trecut în rândul fol-
cloriºtilor consacraþi, preocupãrile
sale în aceastã direcþie aducându-
i reale bucurii, întrucât  a ºtiut sã
adune tot ce are sufletul þãranului
mai frumos ºi mai curat, parte din
sufletul þãranului care a strâns
coarnele plugului îngânând o
doinã sau un fluierat duios.
Urmãtoarea carte pe care  trebuie
sã o citim trebuie sã fie12.000 DE
PROVERBE  DIN  ÎNÞELEPCIU-
NEA PLANETEI  TERRA scrisã
de Ion  Bratu. Este o carte uºor de
citit ºi sperãm sã placã timpul
petrecut lecturând.

LLuummiinniiþþaaPPîînntteeaa--GGooggiiooiiuu

Biblioteca ““GH. NN. CCostescu” PPucioasa - 

SSEEMMNNAALL EEDDIITTOORRIIAALL
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În data de 23 octombrie 2020 a
avut loc învestirea primarului
Oraºului Pucioasa, ing. Ana
Constantin Emilian pentru un nou
mandat.

"Astãzi a avut loc un moment
foarte important pentru mine dar ºi
pentru comunitatea noastrã!

Plin de emotie, dar ºi de spe-
ranþã, am depus jurãmântul în cali-
tate de primar ales al oraºului
Pucioasa!

Aºa cã, dragi prieteni, pornim
din nou la drum, tot împreunã, pen-
tru a termina ce am început!

ªi sunt sigur cã în acest man-
date, pe lângã drumuri, parcuri,
ºcoli, vom construi ºi altceva:
încredere ºi respect!

Dumnezeu sã ne ajute în tot
ceea ce ne-am propus!", ing. Ana
Constantin, primarul Oraºului
Pucioasa

Acum câteva luni vã propuneam o reorganizare a circulaþiei rutiere din zona de
blocuri de pe strada Republicii.

A venit momentul sã trecem la fapte! Suntem putin mai atenti ºi circulãm în
aceastã zonã doar pe sensul de mers de la farmacia Catena, prin strada Mãrãºeºti
cãtre strada Libertãþii sau, prin curtea interioarã a blocurilor, cãtre strada 1
Decembrie 1918!

ªtiu cã vor exista ºi de aceastã datã niºte voci critice, dar sã stiþi cã siguranþa par-
ticipanþilor la trafic nu este un lucru pe care sã îl putem negocia cu cineva!

RReeoorrggaanniizzaarree aa cciirrccuullaaþþiieeii
rruuttiieerree ppee ssttrraaddaa RReeppuubblliicciiii

Un nnou mmandat dde pprimar ppentru AAna CConstantin
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Un nou proiect European, cel puþin
la fel de important ca ºi celelalte, a fost
depus de cãtre conducerea Primãriei
Pucioasa!

Iar rezultatele sper sã aparã cât mai
rapid, pentru cã acest proiect cu titlul
"DOTAREA UNITÃÞILOR DE
INVÃÞÃMÂNT PREUNIVERSITAR
DIN ORAªUL PUCIOASA, JUDEÞUL
DÂMBOVIÞA CU ECHIPAMENTE TIC

NECESARE PENTRU DERULAREA
ACTIVITÃÞILOR DIDACTICE ÎN
MEDIUL ON-LINE ÎN CONTEXTUL
PANDEMIEI COVID" reprezintã o gurã
de oxigen pentru toþi cei implicaþi
astãzi în procesul educaþional!

Prin acest proiect cadrele didactice
vor primi toate echipamentele solicitate
ºi de care au nevoie în procedura de
predare atât în scenariul roºu, cât ºi în
scenariul galben - lista cu dotãri a fost

decisã exclusiv la nivelul unitãþilor de
învãþãmânt.

Totodatã, acest proiect va rezolva
definitiv problema copiiilor ce nu au
avut pânã acum acces la terminale de
calitate, eliminând un decalaj nefiresc
ºi frustrant faþã de cei cu posibilitãþi
mai mari!

Aºa cum vã spuneam îmi doresc sã
vã demonstrez în fiecare zi faptul cã
educaþia este ºi va fi o prioritate pentru

mine ºi echipa mea! 
ªi pe lângã investiþia prin care vom

furnizãm internet gratuit în cartierul
Maluri, acest proiect cu o valoare
totalã de aproape 3 milioane de lei
reprezintã ºi o dovadã de preþuire ºi
respect faþã de cei care astãzi suferã
poate cel mai mult datoritã pandemiei:
cadrele didactice ºi copiii noºtri!

AAcceessttaa  aa  ffoosstt  ccuuvvâânnttuull  cchheeiiee  aall  ccaammppaanniieeii  eelleeccttoorraallee  
ppeennttrruu  aalleeggeerriillee  llooccaallee  ddee  llaa  PPuucciiooaassaa  ººii  ppooaattee  cchhiiaarr  aall
îînnttrreegguulluuii  mmaannddaatt  22001166  --  22002200!!
CCeellee  ddoouuãã  lluunnii  îînn  ccaarree  nnee--aamm  ddeeppllaassaatt  ddiinn  ccaassãã  
îînn  ccaassãã  mm--aauu  ccoonnvviinnss  ccãã  aamm  pprroocceeddaatt  ccoorreecctt!!
DDiiaalloogguull  mmeeuu  ppeerrmmaanneenntt  ººii  ssiinncceerr  ccuu  cceettããþþeenniiii  oorraaººuulluuii,,  
îînn  cceeii  ppaattrruu  aannii  ddee  mmaannddaatt  ccââtt  ººii  îînn  ccaammppaanniiaa  eelleeccttoorraallãã,,  
aa  ccrreeaatt  oo  rreellaaþþiiee  aattââtt  ddee  ssoolliiddãã  îînnttrree  nnooii  îînnccââtt  aaccuumm  vviiccttoorriiaa
mmeeaa  ººii  aa  eecchhiippeeii  mmeellee  ppaarree  ddooaarr  oo  ccoonnsseecciinnþþãã  nnaattuurraallãã  aa
lleeggããttuurriiii  ccrreeaattee  îînnttrree  nnooii!!
VVãã  iinnvviitt  ssãã  nnee  ffiiþþii  îînn  ccoonnttiinnuuaarree  aallããttuurrii  ººii  ssãã  nnee  bbuuccuurrããmm
îîmmpprreeuunnãã  ddee  rrooaaddeellee  mmuunncciiii  nnooaassttrree!!

iinngg..  AAnnaa  CCoonnssttaannttiinn  EEmmiilliiaann

Un nnou pproiect
depus!

SINCERITATE!
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În ºedinþa  extraordinarã a
Consiliului Local din data de 6
noiembrie, a fost ales noul
Viceprimar al orasului
Pucioasa, în persoana colegu-
lui meu, Ianeþ Constantin!

În aceiaºi zi, Niþescu Alin a
devenit Administratorul public
al oraºului Pucioasa, renunþând
la mandatul de consilier local -
urmând sã fie validat, pe locul
rãmas vacant, colegul nostru
Dragoº Ivaºcu.

Înainte de a vorbi despre
noua echipa, încep prin a-i
mulþumi domnului Dan
Sprinceanã pentru cei 4 ani
dedicaþi orasului, pentru
parteneriatul nostru ºi pentru
implicarea solidã a dânsului în
proiectele oraºului!

Astãzi însã, a sosit momen-
tul sã venim în faþa dumnea-
voastrã cu cea mai bunã vari-
antã de echipã pe care o
puteam prezenta la nivelul
oraºului!

Am spus, mai în glumã, mai
în serios, cã a doua versiunea
a primarului Ana Constantin va
fi una mult îmbunãtãþitã, bazân-
du-ne pe experienþa acumulatã
în primul mandat!

Acelaºi lucru este valabil
pentru întreaga echipã de con-
ducere a Primãriei!

În vremuri normale, v-aº fi
spus cã acest mandat va fi de-
dicat exclusiv DEZVOLTÃRII!

Astãzi însã, fãrã sã aban-
donãm acest deziderat, îmi vin
în minte ºi alte cuvinte, la fel de
importante în parteneriatul nos-
tru cu cetãþenii: SIGURANÞÃ ºi
SÃNÃTATE !!!

Pentru urmãtorii 4 ani vom fi
aici, vom fi aproape de dum-
neavoastrã, luptând cu toatã
puterea ºi priceperea noastrã
pentru binele oraºului nostru ºi
al locuitorilor, indiferent de cât
de dificile sunt sau vor deveni
vremurile!

Dumnezeu sã ne ajute!

EEcchhiippãã ccoommpplleettãã llaa PPuucciiooaassaa!!

BikeXpert Alpine Challenge este o com-
petiþie de Mountain Bike care promoveazã un
stil de viaþã energic în Subcarpaþii de
Curburã ºi în Munþii Leaota.

BikeXpert Alpine Challenge 2020 a fost
un vis devenit realitate într-un an atipic! 

Din cauza situaþiei generate de COVID-
19, numãrul participanþilor a fost limitat la
350 ºi au fost respectate toate normele în
vigoare.

"Poate de multe ori ne-am îndoit cã vom
reuºi sã þinem acestã cursã într-o conjunc-
turã incertã, dar cu ambiþie, muncã, sprijinul
autoritãþilor ºi sponsorilor, am reuºit sã ne
vedem la Pucioasa pe 17 Octombrie pentru o
ediþie epicã! 

Vã mulþumim tuturor pentru participare:
concurenþi, voluntari, autoritãþi, parteneri,
fotografi ºi echipe media! 

Mulþumim încã o datã sponsorilor ºi
partenerilor ce au ales sã susþinã ciclismul ºi
sportul fãcând posibil acest eveniment!",
organizator Cãtãlin Sprinceanã.

Nu putem formula mai bine decât Chindia
media realatarea despre BikeXpert Alpine
Challenge 2020 ºi Road Grand Tour the Wall:

"În acest sfârºit de sãptãmânã, aºa cum
ne-a obiºnuit în ultimii ani, Pucioasa a reuºit
sã ofere un regal de ciclism, prin gãzduirea
celor douã concursuri, devenite deja

tradiþionale, primul de mountain bike, al
doilea de ºosea.

Printr-un efort comun al organizatorilor,
autoritãþilor locale, forþelor de ordine ºi volun-
tarilor s-a reuºit organizarea a douã com-
petiþii sportive de înaltã þinutã cu respectarea
condiþiilor speciale impuse de pandemia de
coronavirus. "

Dupã titlul naþional, Bogdan Duca ºi-a
trecut în palmares ºi Cupa naþionalã de
Cross country marathon. Dinamovistul a

câºtigat ultima etapã de la Pucioasa.
Ede Molnar a terminat pe locul 2 la ge-

neral dupã ce a condus ºi a fost intrecut de
Duca. Ede a fost pe locul 4 în Cupa Naþionalã

Tudor Cazaceanu a fost pe locul 5 la Elite
ºi în Cupa Naþionalã.

Alex Sabin Husariu a fost câºtigãtor al
turei lungi la categoria Amatori ºi al Cupei
Nationale

Luiza Loloiu a fost câºtigãtoarea Cupei
Naþionale la Categoria Amatori.

Duþã Ionel a fost pe locul 2 la tura lungã,
la categoria Amatori.

Ciprian Comisan a fost câºtigãtor al turei
medii.

Lavinia Iancu a fost pe primul loc la
Master 3, pe tura medie

Esben Rod a fost pe primul loc la Master
3 pe tura lunga

Andrei Tabacu a fost pe locul 2 la Juniori.

BikeXpert AAlpine CChallenge 22020 -
eveniment ddeosebit lla PPucioasa


