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Free WWiFi4EU!
Este disponibil în oraºul nostru

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

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

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

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

Problema cea mai importantã, identifi-
catã de cãtre actuala conducere 
a Primãriei Pucioasa, la preluarea man-
datului, a fost, dupã cum bine ºtiþi, cali-
tatea apei ce vine din lacul de acumulare
Pucioasa în fiecare gospodãrie.

Am dorit sã vã informam cu fiecare
ocazie în legãturã cu stadiul demersurilor
privind soluþia gãsitã de cãtre noi –
aducþiunea de apã potabilizabilã din
munte (lacul Bolboci din munþii Bucegi,
râul Brãtei ºi 7 Izvoare), iar acum iatã cã
a sosit timpul sã vã spunem cã mai este
foarte puþin pânã la momentul în care la
robinetele din fiecare locuinþã din
Pucioasa ºi cele 5 localitãþi învecinate
(Brãneºti, Vulcana Pandele, Vulcana Bãi,
Bezdead ºi Glodeni) va curge apã de cea
mai bunã calitate!

Dupã ce în luna decembrie 2019,
împreunã cu cei din conducerea
Consiliului Judeþean Dâmboviþa am sem-
nat ordinul de începere a lucrãrilor pentru
obiectivul: „INSTALAÞIE DE ALIMENTARE
CU APA POTABILIZABILÃ A STAÞIEI DE
TRATARE A APEI PUCIOASA“!, astãzi, la
aproximativ o lunã ºi jumãtate lucrãrile se
apropie cu paºi rapizi de final.

A fost montatã conducta prin care se
va realiza aducþiunea de apã (pe o
lungime de 3,2 km), s-au realizat
cãminele cu instalaþiile de aerisire ºi a
fost fãcutã legãtura aducþiunii în conducta
de apã a MHC Ialomiþa 4 ºi vã putem
spune astãzi cu satisfacþie faptul cã
aceasta a fost umplutã cu apã preluatã
din conducta MHC!

Totodatã, CATD a fost permanent infor-
matã de stadiul lucrãrilor ºi le-am solicitat
sã facã toate demersurile pentru a realiza
trecerea la noua sursã în regim de
urgenþã!

La acest moment mai avem de efectuat
un singur lucru: legãtura de la bazinul de
rupere de presiune la conducta Staþiei de
tratare a apei Pucioasa.

Lucrarea va fi finalizatã pânã la jumã-
tatea lunii februarie, urmând ca într-un
interval foarte scurt sã se încheie ºi for-
malitãþile de preluare a conductei de cãtre
operatorul local de apã, Compania de Apã
Târgoviºte Dâmboviþa.

Lucrãrile au fost ºi sunt în continuare
supravegheate atent, pentru a ne asigura
cã se lucreazã permanent, intens, în aºa
fel încât sã devinã funcþionalã în cel mai
scurt timp!

Foarte curând vom bea apã curatã!!!

Aºa ccum vv-aam ppromis: apa ppotabilã
din mmunte vva aajunge îîn ccel mmai

scurt ttimp îîn ccasele nnoastre!
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- ººedinþã oordinarã
din 118.12.2019 ––

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind

aprobarea listei cu ordinea de prioritate
a cererilor pentru locuinþele realizate în
cadrul programului de construcþii de
locuinþe pentru tineri (ANL), destinate
închirierii.

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind

propunerea Consiliului Local al oraºului
Pucioasa de acordare a calificativului
secretarului general al U. A. T. Oraºul
Pucioasa - jr. Catanã Elena pentru acti-
vitatea desfãºuratã în anul 2019.

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind

organizarea reþelei ºcolare a unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar de pe raza 
U. A. T. Oraºul Pucioasa pentru anul
ºcolar 2020 - 2021.

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind

aprobarea cheltuielilor aferente navetei
cadrelor didactice ºi personalului didac-
tic auxiliar.

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind

revocarea HCL nr. 160/25.09.2019
privind „ Aprobarea trecerii din domeniul
public al Unitãþii Administrativ -
Teritoriale Oraºul Pucioasa în domeniul
privat al Unitãþii Administrativ - Teritoriale
Oraºul Pucioasa a terenului în suprafaþã
de 72 mp., situat în oraºul Pucioasa,
str. Nicolae Titulescu ”.

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind

aprobarea prelungirii duratei contractelor
de închiriere ce au ca obiect închirierea
unor terenuri situate în oraºul Pucioasa,
ce aparþin domeniului public ºi privat al
U. A. T. Oraº Pucioasa, ocupate de
deþinãtorii de garaje conform anexei.

- ººedinþã eextraordinarã
din 222.01.2020 ––

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind

aprobarea actualizãrii valorii necesare
achiziþionãrii de echipamente ºi mobilier

specific didactic ºi de laborator, alte ca-
tegorii de echipamente ºi dotãri indepen-
dente în cadrul proiectului: „Dotare
ªcoala Gimnazialã Nr. 4 Elena Donici
Cantacuzino din localitatea Pucioasa,
judeþul Dâmboviþa” - finanþare obþinutã
prin Programul naþional de dezvoltare
localã.

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind

încheierea unui contract de consultanþã,
asistenþã ºi reprezentare juridicã a U. A.
T. Oraºul Pucioasa ºi a autoritãþilor
Administraþiei Publice Locale cu
Cabinetul Individual de Avocaturã
„Adrian Chiþescu ”, în anul 2020.

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind

înfiinþarea Serviciului Voluntar pentru
Situaþii de Urgenþã al oraºului Pucioasa
ºi a Regulamentului de organizare ºi
funcþionare a Serviciului Voluntar pentru
Situaþii de Urgenþã.

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind

încheierea unui contract de consultanþã,
asistenþã ºi reprezentare juridicã a S.C.
SERVICII COMUNITARE DE UTILITÃÞI
PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. cu
Cabinetul Individual de Avocaturã
„Adrian Chiþescu”, în perioada
01.01.2020 - 31.12.2020.

Prin Hotãrârea Consiliului
Local nr. 56/25.04.2019 s-au
aprobat impozitele ºi taxele
locale, precum ºi taxele spe-
ciale pe anul 2020.

Facem precizarea cã taxele
si impozitele nu se majoreazã în
oraºul nostru, singura modifi-
care rezultând din corelarea
acestora cu rata inflaþiei - con-
form Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal taxele ºi impozitele
au fost indexate cu 4,6%,
indicele de inflatie publicat pe
site-ul Ministerului Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei
Publice – Direcþia pentru Politici
Fiscale ºi Bugetare Locale.

Vã menþionãm cã pentru
plata cu anticipaþie a impozitului
pe clãdire, a impozitului pe
teren ºi a impozitului pe
mijloacele de transport datorate
pentru întregul an de cãtre con-
tribuabili persoane fizice ºi per-
soane juridice pânã la data de

31 martie 2020, se acordã o
bonificaþie de 10%.

În speranþa unei bune
colaborãri în acest an, vã asi-

gurãm de întreaga noastrã con-
sideraþie!

ªEF BIROU VENITURI,
EC. GABRIELA SOLOMON

... în 2012, în SUA, cel puþin
17 nou nãscuþi au primit
numele Siri, dupã cunoscuta
asistentã personalã de pe
iPhone?

... în limba englezã, ursul
Panda roºu se numeºte
FireFox, de unde se trage ºi
denumirea cunoscututlui
browser?

... primul aparat video a fost
creat în 1956 ºi avea dimensiu-
nile unui pian?

... primul aparat foto din
lume putea sã proceseze o
fotografie în 8 ore?

... existã o fabricã în Japonia
care poate funcþiona timp de 30
de zile fãrã supraveghere
umanã, procesul de producþie
fiind total manevrat de roboþi?

... primul ceas deºteptãtor
din lume putea sã sune doar o
datã pe zi, la ora 4 dimineaþa?

... ziua de 30 noiembrie este
cunoscutã ca fiind „ziua secu-
ritãþii computerelor”?

... 86% dintre persoanele
care vor sã foloseascã un stick
USB nu reuºesc sã îl punã în
poziþia corectã de la prima
încercare?

... doar 20% dintre clipurile
video de pe Youtube au legã-
turã cu muzica?

... cuptorul cu microunde a
fost inventat dupã ce inventa-
torul lui a trecut prin dreptul
unui radar ºi a constatat cã cio-
colata pe care o avea în buzu-
nar se topise?

Hotãrâri aale CConsiliului LLocal PPucioasa 

BIROUL VVENITURI
VÃ IINFORMEAZÃ!
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Pãdurea este cel mai important
factor stabilizator al mediului încon-
jurãtor, tot ce lezeazã pãdurea,
lezeazã mediul, deci-viaþa umanã!
Pentru supravieþuirea ei, întreaga
populaþie trebuie sã ocroteascã
pãdurea.

Din nefericire, anual în România
se pierd circa 350 ha de pãdure din
cauza incendiilor, pagubele fiind cu
atât mai mari dacã þinem seama de
consecinþele pe care acestea le
presupun pe termen scurt (modifi-
carea peisajului, dispariþia faunei
sau florei, uneori aparþinând speci-
ilor rare) sau pe termen lung
(reconstituirea biotopului).
Cicatrizarea rãnilor pãdurilor se
face prin reîmpãdurire, dar
ambianþa originalã a pãdurii este
foarte dificil de restaurat ºi dureazã
ani.

Incendiul în pãdure poate fi
provocat accidental prin descãrcãri
electrice atmosferice, dar de cele
mai multe ori de acþiuni neglijente
ale omului.

Sursele care pot provoca
incendii sunt: flãcãrile deschise,
focurile de tabãrã, focurile utilizate
pentru prepararea mâncãrii, jarul
sau scânteile, efectul termic (cãldu-
ra sau radiaþia solarã),
autoaprinderea datoratã unor tem-
peraturi excesive.

Pentru prevenirea producerii
unor evenimente care duc la dis-
trugerea vegetaþiei, fondului foresti-
er sau altor bunuri din zonele împã-
durite, deþinãtorii ºi administratorii
de pãduri au obligatia de a lua

mãsuri de protecþie antiincendiu
precum:

-instruirea persoanelor care
desfãºoarã activitãþi în zonele
împãdurite privind respectarea
normelor specifice de apãrare
împotriva incendiilor;

-asigurarea cantoanelor ºi
ocoalelor silvice cu mijloace de
primã intervenþie ºi menþinerea
acestora în stare permanentã de
funcþionare;

-amplasarea de panouri ºi pan-
carde de avertizare privind regulile
de prevenire ºi stingere a incendi-
ilor de pãdure;

-planificarea, organizarea ºi
efectuarea (de cãtre silvicultori) de
patrulãri, în mod susþinut în
perioadele de secetã/caniculã ºi
zilele nelucrãtoare, pe traseele tur-
istice intens frecventate; înfiinþarea
unor puncte de observaþie,
supraveghere ºi alarmare în zonele

cu risc mare de producere a
incendiilor;

-refacerea liniilor izolatoare
(ºanþuri) pentru a se împiedica
extinderea unor eventuale incendii
în fondul forestier;

-stabilirea locurilor pentru
popas, fumat ºi parcat autoturisme,
pe drumurile interzise montându-se
bariere.

Persoanele care la sfârºit de
sãptãmânã merg sã se recreeze la

pãdure ºi care de cele mai multe ori
fac focul pentru a pregãti grãtare ºi
gustãri, trebuie sã respecte urmã-
toarele reguli de apãrare împotriva
incendiilor:

-este interzis accesul autove-
hiculelor particulare pe drumurile
forestiere, precum ºi instalarea cor-
turilor ºi grãtarelor în alte locuri
decât cele special amenajate în
acest sens;

-nu faceþi focul decât în locuri
permise, curãþând terenul din jur de
orice care se poate aprinde;

-nu faceþi focul pe timp de vânt
ºi în perioadele caniculare ºi sece-
toase;

-prepararea hranei se face
numai în locurile de popas amena-
jate având la îndemânã mijloace
pentru stingerea focului;

-nu fumaþi lângã miriºti ºi
pãduri;

-nu lãsaþi în aer liber borcanele
ºi sticlele goale pentru cã, la inter-
acþiunea cu soarele, acestea pot
aprinde vegetaþia uscatã ºi pot
provoca incendii;

-supravegheaþi permanent co-
piii;

-înainte de plecare se stropeºte
cenuºa cu apã, pânã ce jarul este
stins complet;

-dacã întâlniþi focuri lãsate de
alþii, stingeþi-le;

-anunþaþi imediat orice incendiu
pe care îl observaþi la 112!

Cadru tehnic P.S.I.
Nãstase Cornel

BIROU SSTARE CCIVILÃ
IANUARIE 22020

NAªTERI
BRÃTIMA IONUÞ-DAVID -20.04.2019 VECHTA, GERMANIA-

ACT TRANSCRIS; PONEA ESTERA – 27.03.2019- SAN 
BONIFACIO , ITALIA-ACT TRANSCRIS; PREDA FILIP- ANDREI-
03.06.2019 –CESENA, ITALIA-ACT TRANSCRIS;
DIMA ADELINA- MARIA-12.12.2019; BERBEC FLAVIUS- IONUÞ-
9.12.2019; ARONIS SPYRIDON -3.04.2013- SPARTIS, GRECIA-
ACT TRANSCRIS;

LE DORIM MULTÃ SÃNÃTATE!

CÃSÃTORII
DOBROTESCU  CONSTANTIN – ADRIAN 

ªI FLOREA ANDREEA-DIANA- 30.12.2019
LE DORIM –   CASÃ DE PIATRÃ!

DECESE 
NICULESCU AURELIA -77 ANI; BADEA MIHAIL - 52 ANI;

IONESCU MARIA -79 ANI; DUÞÃ EMILIA - 63 ANI;
POPA GHEORGHE -  75 ANI; CIOCOIU NICOLAE -84 ANI;
BUCIUMEANU GHEORGHE - 69 ANI; UÞA ELENA - 81 ANI;
GHEABURCU  MARIA - 91 ANI; PRUNDARU ELISABETA - 90 ANI;
STANCU VASILE - 75 ANI; MORMECI DUMITRU - 60 ANI;
NEACªA CORNICÃ - 65 ANI; PERIJOC COSTACHE - 71 ANI;
CRISTEA VIRGINIA - 78 ANI; CHIRTAª GHEORGHE - 96 ANI;
POPESCU VASILICA – 66 ANI; POPESCU LEONARD - 87 ANI;
GORGON ALEXANDRU - 69 ANI.

DUMNEZEU SÃ-I ODIHNEASCÃ !
OFIÞER STARE CIVILÃ,

MÃNICA GEORGIANA 

Înainte de a pleca la drum, informaþi-vã despre
condiþiile meteo ºi starea drumurilor !

Poliþiºtii dâmboviþeni vã adreseazã câteva 
recomandãri utile pentru UN DRUM ÎN SIGURANÞÃ

ªtiaþi cã:
-Neadaptarea vitezei la condiþiile de drum reprezin-

tã una dintre principalele cauze generatoare de eveni-
mente rutiere?

-Distanþa de frânare a unui autovehicul se triplezã
în condiþiile unui carosabil alunecos?

-Cele mai dificile manevre pe timp de iarna 
în traficul urban sunt plecarea de pe loc, depãºirea 
ºi oprirea în condiþii de siguranþã?

-Ceaþa, precipitaþiile, albul zãpezii îngreuneazã 
vederea, iar oboseala se instaleazã mai repede?

-Într-o zi în care precipitaþiile sunt abundente,
numãrul accidentelor creºte considerabil?

-Adaptaþi permanent viteza la condiþiile de drum
(carosabil acoperit cu zãpadã, gheatã sau polei);

-Circulaþi cu o vitezã care sã nu depãºeascã 30
km/h, în localitãþi, sau 50 km/h în afara lor când partea
carosabilã este acoperitã cu polei, gheaþã, zãpadã
bãtãtoritã, mâzgã sau piatrã cubicã umedã. Conform
prevederilor legale în domeniu reprezintã obligaþie a
conducãtorului de vehicul.

-Folosiþi corespunzãtor sistemul de iluminare-sem-
nalizare, cât ºi cel de climatizare si dezaburire, pentru
a vedea si a putea fi vãzuþi in trafic. Reamintim cã le-
gislaþia rutierã prevede obligativitatea folosirii luminilor
de întâlnire, în afara localitãþilor ºi în timpul zilei;

-Pãstraþi în mers o distanþã suficientã pentru a
putea opri in condiþii de siguranþa atunci când condi-
þiile de deplasare sunt nefavorabile;

-Echipaþi autovehiculul cu pneuri corespunzãtoare;
-Verificaþi periodic acumulatorul acestuia;
-Nu bruscaþi comenzile si folosiþi cu preponderenþã

frâna de motor;
-În zilele cu ploi, lapoviþã sau ninsoare acþionaþi din

timp ºtergãtoarele de parbriz;
-Operatorii de transport ce deþin autovehicule cu

masã mai mare de 3,5 tone, au obligaþia legala, de a
monta pe roþi lanþuri sau alte echipamente anti-
derapante omologate, pe perioadele si pe drumurile
stabilite.

Nu în ultimul rând, rugãm conducatorii auto înce-
patori sã evite, pe cât posibil, conducerea autovehicu-
lului în condiþii de drum alunecos, pe timp de noapte
sau pe distanþe mari, datã fiind experinþa redusã ºi
riscul implicãrii în evenimente rutiere nedorite.

De asemenea, le reamintim cã, dacã au mai puþin
de un an de practicã, viteza maximã admisã în afara
localitãþilor este cu 20 km/h mai micã.

Drum Bun!
Conduceþi cu prudenþã! Cineva drag sigur vã

aºteaptã acasã!

ªeful Poliþiei Oraºului Pucioasa
Comisar ªef de Poliþie LUPU VLADD

CONDUCETI PPRUDENT !!
VIAÞA AARE PPRIORITATE

Protejând PPÃDUREA,
protejãm VVIAÞA!!!
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Ca în fiecare an, Moº Crãciun a
sosit la Pucioasa! 

Cu deosebitã emoþie a fost
aºteptat în garã de sute de copii
însoþiþi de pãrinþi sau bunici.
Evenimentul a devenit tradiþie, iar

bucuria micuþilor este la fel de mare
de fiecare datã. Nerãbdãtori, au
urmãrit sosirea Moºului pe peronul
gãrii, l-au însoþit - ca parte a unui
alai de poveste - pânã în Parcul
Central, unde s-au împãrþit

cadourile mult dorite.
Prichindeii le-au recitat lui Moº

Crãciun ºi Crãciuniþei sale, cu sufle-
tul la gurã. Atmosfera a fost încãl-
zitã de colinde minunate.

Luna Decembrie are un farmec aparte! 
Vremea colindelor este mereu motiv de

bucurie ºi încântare. Pragul Primãriei Pucioasa
a fost trecut cu aceastã ocazie ºi în acest an
de sute de copii, ce ne-au încântat ºi luminat
zilele.

Cântece autentice româneºti au rãsunat
timp de câteva zile ºi ne-au vestit Naºterea
Domnului.

Mulþumim, Oameni minunaþi!

Moº CCrãciun aa ssosit
ºi aanul aacesta lla PPucioasa!

Colindãtori lla pprimãrie!
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Clãdirea ce pânã acum câte-
va luni era focarul de infecþie al
cartierului se transformã cu paºi
repezi!

În câteva luni de zile aici va
funcþiona un modern Centru de
zi pentru persoanele vârstnice,
de care vor beneficia cei
aproape 4000 de pensionari ai
orasului, cat si turiºtii noºtri!

Ing. Constantin Emilian Ana
Primarul Oraºului Pucioasa

Acum câþiva ani pãrea un vis!
Astãzi însã, cu bani europeni, acest

vis prinde contur!
Este vorba despre DC136 - str

Carierei, drumul ce face legãtura dintre
Brãneºti de la Sun Garden, pânã la
Moþãieni, prin Pucioasa Sat ºi zona
Carierei de gips!

Locuitorii din Pucioasa Sat au avut
rãbdare cu noi ºi nu s-au înºelat! La varã
vor circula pe cel mai modern drum din

oraº! Iar întregul oraº va beneficia de o
nouã ºosea ocolitoare ce va desconges-
tiona traficul din zona centralã!

Aceeaºi rugaminte vã adresez ºi
dumneavoastrã: sã aveþi încredere ºi
rãbdare!

Niciun cartier nu rãmâne în urmã!

Ing. Constantin Emilian Ana
Primarul oraºului Pucioasa

Orizontal
Reclamat.
Mireasmã.
Meci din a doua parte

a campionatului fotbalistic.
A practica cel mai pop-

ular sport nautic.
Depãºit pe deasupra.

Vertical
Capitala Franþei.
Loc pentru luptele antice.
Partea mobilã a unui motor.
A tace din gurã.
Deplasat pe jos.

Rebus

ªosea mmodernã
pentru PPucioasa SSat

Cartierul FFilaturã!
Încã uun pproiect eeuropean

prinde ccontur!
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În luna Ianuarie, Centrul
Cultural European Pucioasa a
gãzduit, pe lângã alte activitãþi,
2 spectacole aparte!

Dedicat Zilei Culturii
Naþionale ºi implicit marelui poet
nepereche al românilor, specta-
colul extraordinar ”Dor de
Eminescu”, susþinut de actorul
Ion Caramitru ºi clarinetistul
Aurelian Octav Popa a emoþionat
întreaga salã. Cei doi au oferit

spectatorilor clipe magice ºi au
fost rãsplãtiþi cu aplauze.
Recitalul are la bazã selecþii din
manuscrisele de poezie, prozã
ºi filosofie ale lui Eminescu.

În ultimul weekend al lunii s-a
desfãºurat un spectacol de
teatru în regia lui  Marius Gîlea,
cu Ana Odagiu, Maria Radu ºi
Marius Gîlea, ce a umplut sala
Centrului. Cele 2 ore ale piesei
au trecut precum pãrerea ºi au
stârnit veselia tuturor.

În fiecare an, la 15 ianuarie este marcatã
Ziua Culturii Naþionale, data fiind aleasã în
semn de omagiu faþã de poetul naþional al
românilor, Mihai Eminescu (15 ianuarie
1850-15 iunie 1889), legea privind
declararea zilei de 15 ianuarie - Ziua Culturii
Naþionale fiind  publicatã în MO 831 din 13
decembrie 2010.

Ziua Culturii Naþionale este marcatã ºi în
alte þãri europene, cu acest prilej fiind oma-
giaþi oameni de culturã remarcabili,
reprezentativi pentru fiecare stat în parte.
Astfel, în Spania, Ziua Culturii este marcatã
la data morþii lui Miguel de Cervantes, iar în
Portugalia, în ziua în care s-a nãscut poetul

Luis de Camoes. ªi autoritãþile din Republica
Moldova au hotãrât ca ziua de naºtere a lui
Mihai Eminescu sã devinã Ziua Culturii
Naþionale.

Biblioteca „Gh. N. Costescu” Pucioasa, în
parteneriat cu unitãþile de învãþãmânt din
Pucioasa,  au omagiat ºi în acest an, în care
se împlinesc 130 de ani de la trecerea în
eternitate a lui Mihai Eminescu, memoria
marelui nostru poet naþional.

Manifestãrile organizate sub
genericul Universalitatea operei emine-
sciene au debutat cu o întâlnire a
elevilor,cadrelor didactice ai ªcolii
Gimnaziale „Mihai Viteazul” Pucioasa ( iniþia-
tor al evenimentului fiind  directorul instituþiei

,inimoasa  profesoarã Aurora Zamfir), a 
scriitorilor locali ºi a unor membri ai comu-
nitãþii locale, în sala  de ºedinþe a UAT Oraº
Pucioasa. La eveniment au participat pri-
marul oraºului, domnul Constantin Emilian
Ana,  care a transmis tuturor celor prezenþi
un îndemn la cunoaºterea valorilor locale ºi
naþionale ,elemente care duc la identificarea
noastrã ca popor ºi domnul viceprimar Dan
Sprînceanã. Elevii au recitat alãturi 
de scriitori din creaþiile proprii, momentele
fiind presãrate  ºi de mici interpretãri 
muzicale susþinute de cei talentaþi.

Manifestãrile au continuat ºi la Colegiul
Naþional „N. Titulescu” sub îndrumarea doam-
nei director Victoria Voicu ºi profesorilor de

românã,totul fiind sub semnul poeziei emine-
sciene, o poezie pe care românii o iubesc mult
întrucât  cuprinde gândurile ºi zbuciumul
sufletesc al poetului.

Pe parcursul întregii sãptãmâni la
Biblioteca Gh. N. Costescu Pucioasa s-au
desfãºurat ateliere  ºi medalioane  literare,
întâlniri cu scriitori, concursuri de recitãri la
care au participat elevi ºi preºcolari din oraº.

Cei care au participat la omagierea lui
Eminescu au avut  parte de un program cul-
tural-educativ bogat, cu momente emo-
þionante  ºi speram ca astfel vor putea
cunoaºte mai bine viaþa ºi opera poetului, îl
vor simþi aproape de suflet ºi îl vor iubi ºi mai
mult.

Luminiþa Pîntea-Gogioiu

Centrul CCultural EEuropean PPucioasa
– sspectacole dde eexcepþie!

Ziua CCulturii NNaþionale,
sãrbãtoritã lla PPucioasa



pagina 77Buletin dde iinformare
P u c i o a s aP u c i o a s aal ooraºului

S-a semnat un nou contract de finanþare!
10!!! - Bucuroºi de oaspeþi!
De aceastã data, la sediul Primãriei Pucioasa

am semnat un nou contract de finanþare prin
POR 2014-2020 (al zecelea!!!), împreunã 
cu directorul ADR SUD MUNTENIA, domnul
Liviu Muºat.

Este vorba despre proiectul ”Sistem de ilumi-
nat eficient în oraºul Pucioasa”, un proiect a cãrui
cerere a fost depusã în data de 23.09.2018, cu o
valoare totalã a investiþiei de 8.277.211 lei!

Prin aceastã investiþie vom moderniza sis-
temul de iluminat public, pe o lungime de
aproape 65 de kilometri, numãrul total de strãzi
incluse în proiect fiind de 145!

Investiþia are ca scop creºterea eficienþei
energetice a sistemului de iluminat ºi constã în
implementarea unui sistem de telegestiune
inteligentã de tip Smart Lighting, folosirea unor
surse de iluminat de tip led (peste 2000) cu ele-
ment optic reglabil, asigurându-se astfel un nivel 
precis de luminã la locul ºi momentul potrivit,
reducând astfel consumul de energie electricã cu
50%!!!

Încã o datã vã spun:
CU BANI EUROPENI SCHIMBÃM ORAªUL!!!

Primarul oraºului Pucioasa,
Ing. Constantin Emilian Ana

S-aa ssemnat uun nnou
contract dde ffinanþare

Prima mobilitate în cadrul proiectului
În perioada 2- 3 decembrie  2019, a avut loc

prima întâlnire transnaþionalã din cadrul Proiectului
Erasmus + KA201 ”INSTRUCTION – Upskilling
school teachers for education-work transition”,
numãr de referinþã 2019-1-IT02-KA201-062606,
finanþat în cadrul Programului Erasmus+, acþiunea
KA201, în orasul Como, Italia.

Colegiul Naþional “Nicolae Titulescu” este
partener al  proiectului Erasmus+ KA201
”INSTRUCTION – Upskilling school teachers for
education-work transition”, numãr de referinþã
2019-1-IT02-KA201-062606, alãturi de alte ºase
instituþii de învãþãmânt preuniversitar ºi universitar
din spaþiul european:

1.COMETA FORMAZIONE - SOCIETA
COOPERATIVA   SOCIALE din Como, Italia 

2.HELLENIC  OPEN UNIVERSITY-din Patras-
Grecia  

3.VILNIUS r. Rukainiu gimnazija -Lithuania 
4.ISTITUTI ISTRUZIONE SECONDARIA

SUPERIORE G. MARCONI-Bari-Italia                    
5.ESCOLA  TECNICA DE IMAGEM E

Comunicação Aplicada –Lisabona- Portugalia         
6.2 EPAL AGRINIOU- Grecia.
Bugetul estimativ al proiectului este de 28.118

euro.
Coordonatorul proiectului este COMETA 

FORMAZIONE - SOCIETA COOPERATIVA
SOCIALE  din Como, Italia                                     

Proiectul Erasmus+ KA201 ”INSTRUCTION –
Upskilling school teachers for education

-work transition” se deruleazã în intervalul,
1.10.2019-30.09.2021, ºi are ca obiective:

-crearea  unui model inovator de consiliere ºi
îndrumare  profesionalã a elevilor, astfel încât sã
faciliteze tranziþia ºcolarã a elevilor ºi alegerea
carierei  .

-consolidarea  legãturii dintre ºcoalã  ºi com-
panii;

-sprijinirea  ºi îmbunãtãþirea aptitudinilor  profe-
sorilor  pentru a consilia  elevii în tranziþia  ºcoalã-
piaþa muncii ;

-promovarea dezvoltãrii de politici eficiente
pentru tranziþia ºcoalã-piaþã muncii;

-furnizarea  conþinutul relevant al cercetãrii
privind îmbunãtãþirea activitãþii educaþionale.

Având în vedere cã una dintre cele mai preg-
nante probleme cu care se confruntã tinerii din þara
noastrã este dificultatea în alegerea carierei, în
adaptarea la condiþiile de muncã ºi responsabi-
lizarea pentru o viaþã de adult independent, acest

proiect reprezintã o provocare atât pentru cadrele
didactice cât ºi pentru elevi ºi comunitate.

Colegiul Naþional “Nicolae Titulescu” alãturi de
partenerii din acest ambiþions  proiect vor intro-
duce, adapta ºi implemeta acest model de „tutore”
la nivelul ºcoliilor. Aceste demersuri inovative
necesitã ajutorul instituþiilor publice atât din dome-
niul educaþional, cât ºi economic (Inspectoratul
ªcolar Dâmboviþa, Consiliului Local Pucioasa,
Camera de Comerþ Dâmboviþa, Agenþia
Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã).

Participanþii  în proiect vor fi  20 de cadre didac-
tice din ºcolile partenere implicate direct în acti-
vitãþile proiectului, 3 tutori  de la Cometa, 5  ma-
nageri de ºcoalã, 100 de elevi  ºi  familiile lor, 
2 experþi în pregãtirea profesorilor, 6 cercetãtori
universitari implicaþi în realizarea unei publicaþii
ºtiinþifice.

Implementarea proiectului dureazã 24 de luni,
iar activitãþile generale ale proiectului sunt organi-
zate dupã cum urmeazã:

-4 activitãþi transversale: managementul
proiectului, monitorizarea ºi evaluarea riscurilor,
diseminare ºi comunicare, asigurarea calitãþii ºi
evaluare;

-21 de activitãþi, care creeazã 4 rezultate in-
telectuale (nou model de îndrumare, instruire pen-
tru profesori, recomandãri pentru factorii de decizie
ºi publicaþia ºtiinþificã);

-1 eveniment de formare pe termen scurt, a
profesorilor;

-5 reuniuni transnaþionale;
-7 evenimente multiplicatoare.
Prima întâlnire a partenerilor a avut loc în inter-

valul 2-3 decembrie 2019,  în oraºul Como, Italia la
sediul Cometa. Colegiul Naþional ”Nicolae
Titulescu” a fost reprezentatã la aceasta întîlnire
transnaþionalã de doamnele profesor Carmen
Andreiana- director adjunct ºi Paºol Adina profesor
de limba franceza.

Ziua 1 - 02.12.2019 a fost dedicatã deschiderii
festive a reuniunii transanþionale, a prezentãrii
ºcoliilor partenerilor ºi a activitãþilor de stagiu.
Agenda de lucru a continuat cu  prezentarea ge-
neralã a proiectului, a obiectivelor ºi activitãþilor, a
rezultatelor aºteptate, a produselor intelectuale.
Prezentarea generalã a planului de lucru pentru
împãrtãºirea  termenelor ºi rezultatelor proiectului
a fost urmata de prezentarea planului  managerial
pentru a fi partajat ºi agreat de parteneri, de
prezentarea rolurilor, sarcinilor ºi responsabilitãþilor
fiecãrui partener. Prezentarea informaþiilor despre

managementul  financiar a fost urmatã de  sesiune
de  întrebãri ºi rãspunsuri  pentru abordarea ele-
mentelor cheie ale proiectului, pentru  partajarea
soluþiilor ºi pentru clarificãri. A urmat vizita la
Contrada degli Artigiani, întreprindere  textilã ºi de
tâmplãrie unde elevii ºcolii fac practica, întâlnirea
cu tutorii Cometa ºi prezentarea proiectului planu-
lui de diseminare.

Ziua 2 - 03.12.2019 participanþii au fost invitaþi
la o activitate de job shadowing organizatã în
ºcoalã, urmatã de discuþii pentru aprofundarea
detaliilor despre produsele intelectuale ºi o
sesiune de întrebãri ºi rãspunsuri pe temele
proiectului, despre asigurarea ºi evaluarea calitãþii,
despre proiectul planului de evaluare ºi  imple-
mentare. Participanþii au primit informaþii despre
platforma Trello, despre instrumentele  de lucru
necesare implementarii proiectului. La finalul acti-
vitãþii s-a planificat  în detaliu activitatea urmãtoare,
adicã reuniunea transnaþionalã din Lisabona.

Cadrele didactice participante la întâlnire au
fost plãcut  surprinse de atmosfera, ospitalitatea ºi
solicitudinea Centrului “Cometa”, iar modelul de
consiliere ºi orientare profesionalã a elevilor sãi
reprezintã, cu siguranþã, un reper care vine în
întâmpinarea nevoilor reale ale unei generaþii
debusolate de frãmântãrile economice ºi sociale
actuale.

Vor urma alte cinci  etape de mobilitate, proxi-
ma fiind stabilitã prin votul participanþilor pentru
luna mai 2020 la Lisabona. Colegiul Naþional

“Nicolae Titulescu” va fi gazda unei astfel de întâl-
niri transnaþionale  în luna octombrie din acest an.

Rezultatele aºteptate vizeazã definirea unui
model inovator de îndrumare a elevilor pentru tre-
cerea de la educaþie la angajare, îmbunãtãþirea
competenþelor profesorilor care faciliteazã tranziþia
elevilor, realizarea unei publicaþii ºtiinþifice despre
tranziþia ºcoalã-muncã.

Instituþiile partenere vor folosi pe parcursul
derulãrii proiectului platforma Trello
(www.trello.com) pentru discutarea activitãþilor de
management, pentru încãrcarea documentelor
proiectului, pentru  comunicare ºi diseminare.

Intâlnirea a fost un real prilej de formare profe-
sionalã, culturalã, schimb de experienþã ºi exer-
sare a competenþelor lingvistice pentru cadrele
didactice participante.

Victoria VOICU - coordonatorul echipei de
proiect 

Mihaela MITROI, asistent de proiect
Adina PAªOL, membru în echipa de proiect.
Proiectul se deruleazã cu sprijinul financiar al

Comisiei Europene în cadrul Programului
Erasmus+. Informaþiile prezentate reprezintã
responsabilitatea exclusivã a autorilor. Aceastã
publicaþie (comunicare) reflectã numai punctul de
vedere al autorilor, iar Agenþia Naþionalã  ºi
Comisia Europeanã nu este responsabilã pentru
eventuala utilizare a informaþiilor pe care le
conþine.

KA201 - SStrategic PPartnerships ffor sschool eeducation”INSTRUCTION ––
Upskilling sschool tteachers ffor eeducation-wwork ttransition”

(numãr dde rreferinþã 22019-11-IIT02-KKA201-0062606)
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