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PPUUBBLLIICCEE PPUUCCIIOOAASSAA
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vvãã iinnffoorrmmeeaazzãã!!

CCNNIIPPTT PPUUCCIIOOAASSAA,,
aapprrooaappee ddee

cceettããþþeennii!!

PPuucciiooaassaa,, ddiinn nnoouu
îînn ttoopp llaa bbaasscchheett!!

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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Cu întârzierea cauzatã de proce-
durile accesãrii fondurilor europene,
lucrãrile de amploare au început în
oraºul nostru!

La mai bine de 30 de luni (doi ani ºi
jumãtate) de la depunerea primului nos-
tru proiect s-a semnat ordinul de
începere a lucrãrilor ºi imediat acestea
au ºi demarat!

Este vorba de proiectul european
"Dezvoltarea infrastructurii turistice în
staþiunea balneoclimaticã oraºul
Pucioasa",  depus pe Axa 7.1, apelul 1,
pe data de 02.11.2016!

Vor fi complet reabilitate, inclusiv tro-
tuarele si ºanþurile de preluare ape plu-
viale-unde este cazul, urmãtoarele
strãzi:

1. Strada Stadionului;
2. Grãdina Stadionului;
3. Aleea Ardealului, tronson 2;
4. Aleea Ardealului, tronson 1;
5. Bulevardul Garii;
6. Strada Avram Iancu;
7. Strada Libertãþii;
8. Strada 1 Decembrie 1918;

9. Strada Dacia;
10. Strada Carierei;
11. DC136A (Pucioasa sat), tronson 1;
12. DC136A (Pucioasa sat), tronson 2;
13. Grãdina Garã (Parcul de la Garã)
Prioritatea a fost stabilitã în funcþie

de necesarul de lucrãri de apã ºi canal
pe care suntem nevoiþi sã le facem
înainte de începerea lucrãrilor de
asfaltare, învãþând astfel din greºelile
proiectelor anterioare.

Vã anunþãm faptul cã suntem per-
manent la dispoziþia locuitorilor de pe
strãzile mai sus menþionate, pentru a
clarifica problemele ce pot apãrea în
implementarea proiectului.

De asemenea, ne cerem scuze pen-
tru disconfortul creat în toatã aceastã
perioadã ºi vã asigurãm cã vom moni-
toriza permanent activitatea construc-
torului pentru ca la final sã ne putem
bucura împreunã de aceste investiþii
atât de necesare!

AAnnaa  CCoonnssttaannttiinn  EEmmiilliiaann

SScchhiimmbbaarreeaa oorraaººuulluuii aa îînncceeppuutt!!
Dragi llocuitori aai OOraºului PPucioasa,

La mmulþi aani, dde SSfântul IIlie!
LLaa  mmuullþþii  aannii  cceelloorr  ccee  ppooaarrttãã  nnuummeellee  SSffâânnttuulluuii
PPrroorroocc  IIlliiee!!  MMuullttãã  ssããnnããttaattee,,  bbuuccuurriiee  ººii  ddoorriinnþþee
îîmmpplliinniittee!!  SSãã  aavveeþþii  zziillee  mmiinnuunnaattee,,  ccuu  rreeuuººiittee!!

Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul este sãrbãtorit
pe data de 20 iulie. Sfântul Ilie a fost fiul lui Sovac,
un preot al Legii Vechi, care locuia în cetatea
Tesve, din Galaad (Israel). De la numele acestei
cetãþi, avem ºi numele prorocului de Tesviteanul.

Sfântul Ilie a trãit cu peste opt sute de ani
înainte de întruparea Mântuitorului, pe vremea
regelui Ahab. Fiind cunoscut ca cel ce a adus prin
rugãciunea sa seceta asupra poporului din Israel
ºi apoi ploaia care a salvat poporul de la moarte,
a ajuns sã fie cinstit ºi ca cel ce aduce ploi. În
Liturghier, la slujba care se oficiazã la vreme de
secetã, întâlnim o cerere în care este redatã
mijlocirea Sfântului Ilie pentru ploi: “Pentru ca
rugãciunile noastre sã fie bineprimite ºi precum pe
Ilie, oarecând, aºa sã ne audã si pe noi ºi sã ne
miluiascã, cu ploaie ºi cu bunã întocmire a vãz-
duhului, Domnului sã ne rugãm“.

Stimaþi ccetãþeni,
În prima zi de miercuri a fiecãrei

luni, în intervalul orar 10.00-11.00,
pentru pregãtirea populaþiei prin
cunoaºterea semnificaþiei semnalului
de alarmare, Inspectoratul General
pentru Situaþii de Urgenþã organizeazã
ºi desfãºoarã antrenamente/exerciþii
pentru verificarea funcþionãrii sirenelor
de alarmare publicã, prin acþionarea
acestora.

Potrivit IGSU, în toate judeþele þãrii
au loc exerciþii pentru verificarea
funcþionãrii mijloacelor de alarmare a
populaþiei, astfel încât sã fie centra-
lizate permanent datele privind starea
echipamentelor de avertizare ºi alar-
mare, precum ºi pentru pregãtirea
continuã a autoritãþilor administraþiei
publice locale.

IGSU recomandã cetãþenilor sã
rãmânã calmi ºi sã urmãreascã infor-
mãrile Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgenþã, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale.

Scenariile antrenamentelor/exer-
ciþiilor lunare evidenþiazã tipurile de
risc generatoare de situaþii de
urgenþã/protecþie civilã, inclusiv peri-
colul atacului din aer, care impun alar-
marea populaþiei.

Semnalele acustice de protecþie
civilã, pot fi:

● „Alarmã aerianã”, compus din
15 sunete a patru secunde fiecare, cu
pauzã de patru secunde între ele.

● „Alarmã la dezastre” - compus
din cinci sunete a 16 secunde fiecare,
cu pauzã de 10 secunde între ele.

● „Prealarmã aerianã” - compus
din trei sunete a 32 secunde fiecare,

cu pauzã de 12 secunde între ele.
● „Încetarea alarmei”, compus

dintr-un sunet continuu, de aceeaºi
intensitate, cu durata de douã minute.

La auzirea acestor semnale, popu-
laþia este sfãtuitã sã nu intre în panicã,
fiind vorba doar de un exerciþiu prin
care se doreºte rãspândirea semnifi-
caþiei semnalelor acustice care pot fi
transmise prin intermediul sirenelor. În
acelaºi timp se urmãreºte ºi verifi-
carea funcþionãrii, precum ºi audibili-
tatea mijloacelor de alarmare a popu-
laþiei.

În situaþii reale, semnalele acustice
de protecþie civilã vor fi însoþite de
explicaþii cu privire la evenimentul
creat ºi mãsurile care se iau, atât prin
mijloacele de înºtiinþare-alarmare, cât
ºi prin mijloacele locale de mass-
media.
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NAªTERI
DOAMNA VICTOR-IONUÞ - 4.01.2019,

SÃLÃGEANU IOAN-CASIAN - 4.01.2019,
TIMOFTE DENIS-ANDREI - 20.04.2018 (ACT
TRANSCRIS), CONTANU RUCSANDRA -
14.01.2019

LE  DORIM MULTÃ SÃNÃTATE!

CÃSÃTORII
IANACHE RADU-MARIUS ªI ARJAN

IOANA - 7.01.2019, DUIA BOGDAN ªI IONAª
LÃCRÃMIOARA-IOANA - 7.01.2019, NEACªU
NICOLAE-MARIAN ªI GEORGESCU
FLORINA - 13.01.2019, BENU FLORIN-
CLAUDIU ªI PETRE SIMONA-MARIA -
26.01.2019,

LE DORIM ,, CASÃ DE PIATRÃ’’!

DECESE
ANGHEL MARIA - 83 ANI, NIÞÃ IOAN - 83

ANI, CONSTANTINOVICI MIHAI - 69 ANI,
PIETROªANU CONSTANTIN - 93 ANI, MARIN
EMILIA-ADELA - 91 ANI, STROEA
GHEORGHE- 90 ANI, BUTCÃ ANA- 100 ANI,
FLORESCU GABRIELA - 54 ANI,
BRÃTULESCU VIORICA - 88 ANI, TURBATU
ELENA- 75 ANI, CONSTANTINESCU
DANIELA-ELENA - 36 ANI, ILINCA ION - 87
ANI, MARIN REVEICA- 84 ANI, COMAN ION -
88 ANI, TUDOSE VASILE - 82 ANI, PUIU
AUREL - 76 ANI, BENU ILEANA - 77 ANI,
STOICA PAUL - 69 ANI, COSTEA MARIN - 67
ANI.

DUMNEZEU SÃ-I ODIHNEASCÃ!

FEBRUARIE 22019

NAªTERI
DUIA MAYA-FILIZ-VALENTINA -

13.02.2019, BONDAC IONELA-LAVINIA -
15.02.2019

LE  DORIM MULTÃ SÃNÃTATE!

CÃSÃTORII
POPUÞOAIA ADRIAN ªI POSTA

CORNELIA - 9.02.2019, BENESCU NICOLAE
ªI VINTILESCU CRISTINA - 16.02.2019

LE DORIM ,, CASÃ DE PIATRÃ’’!

DECESE
COMAN RADU - 82 ANI, GEORGESCU

GHEORGHE - 75 ANI, VÂRLAN VICTORIA - 82

ANI, BUCUROIU CONSTANTIN - 85 ANI,
GIURCÃ CONSTANTIN - 72 ANI, JIPLEA
ELENA-  83 ANI, GHINOIU MARIA - 84 ANI,
ANGHEL FELICIA - 65 ANI, BUCUR ELENA -
97 ANI, COMAN STELICA - 86 ANI, ªUICÃ
MARIA- 86 ANI, MIRCEA ILEANA - 78 ANI,
CIOROBA GHEORGHE - 86 ANI, BURCEA
VASILE - 86 ANI, DUÞESCU VASILE - 66 ANI.

DUMNEZEU SÃ-I ODIHNEASCÃ!

MARTIE  22019

NAªTERI
GHEORGHE SARA – ALINHOA-7.10.2018-

SPANIA( ACT TRANSCRIS);UDILÃ MATEOS -
NICOLAS - 20.03.2019 ;ZODIAªI ADELINA -
ANDREEA - 23.03.2019; COJEANU PATRICK
– IANIS - 22.03.2019

LE DORIM MULTÃ SÃNÃTATE!

CÃSÃTORII
DUMITRU VICTOR ªI BANU MANUELA -

CRISTINA – 2.03.2019;SBÎRCEA IONUÞ-
LEONARD ªI DUMITRA ALICE –
FLORENTINA -2.03.2019;DUÞÃ MIHAI -
ROBERT ªI MARGALIN EMILIA- GEORGIANA
-9.03.2019;MÃNICA IONUÞ- ALEXANDRU ªI
VEVERIÞÃ IONELA- LOREDANA -
16.03.2019;ANGHEL ION ªI MARINESCU
CAMELUÞA - 16.03.2019; SORESCU
GRIGORE - CORNEL ªI MICULESCU
CRISTINA -23.03.2019

LE DORIM –   CASÃ DE PIATRÃ!

DECESE 
BANU ELISABETA – 69 ANI; NISTOR

NECULAE - 87ANI; VÂTCA MARIA - 67 ANI;
DIACONESCU VICTOR - EDWARD -94 ANI;
TOMA FLOAREA - 81 ANI; SÂRBU ION - 79
ANI; LOBODAN MÃNDIÞA - 81 ANI; MOÞOC
RODICA - 64 ANI; MARIN MARIA - 75 ANI;
BÃDICU CONSTANTIN - 86 ANI; BANU ION -
79 ANI; POPA VERGINIA - 80 ANI.

DUMNEZEU SÃ-I ODIHNEASCÃ !

MARTIE  22019

NAªTERI
DUIA ELVIS-EDUARD – 25.04.2019
ÎI DORIM MULTÃ SÃNÃTATE!

CÃSÃTORII
RADU GHEORGHE-DRAGOª ªI KAPAJ

MADONA – 15.04.2019; BÃNULESCU

NICOLAE ªI MORÃRESCU LUIZA-ELENA –
24.04.2019; CUCUTEANU MARIUS ªI
MÃNOIU COSTINA-DÃNUÞA – 25.04.2019

LE DORIM –   CASÃ DE PIATRÃ!

DECESE
BRATU CONSTANÞA – 65 ANI; CIUICÃ

MARIA – 94 ANI; DIMA FLORINA – 61 ANI;
NEGULESCU GHEORGHE – 60 ANI;
DAVIDESCU GHEORGHE – 72 ANI;
BREBENE GEORGETA – 79 ANI; PINÞOIU
GHEORGHE – 68 ANI; NEACªA ELENA – 93
ANI; ANGHEL ION – 69 ANI; POPESCU
ELENA – 69 ANI; VLAD MARIA – 68 ANI;
ADAM NICOLAE – 58 ANI; CIUREA LUCIA –
85 ANI; RADU VERONICA – 90 ANI; DEFTU
MARIAN – 49 ANI; OANCEA MARIA – 85 ANI;
MITUÞÃ ION – 76 ANI; UNGUREANU
FLOAREA – 68 ANI; OPRINOIU MARIA – 66
ANI; DURU FILICA – 87 ANI

DUMNEZEU SÃ-I ODIHNEASCÃ !

APRILIE  22019

NAªTERI
DUIA ELVIS-EDUARD – 25.04.2019
ÎI DORIM MULTÃ SÃNÃTATE!

CÃSÃTORII
RADU GHEORGHE-DRAGOª ªI KAPAJ

MADONA – 15.04.2019; BÃNULESCU
NICOLAE ªI MORÃRESCU LUIZA - ELENA –
24.04.2019; CUCUTEANU MARIUS ªI
MÃNOIU COSTINA - DÃNUÞA – 25.04.2019

LE DORIM –   CASÃ DE PIATRÃ!

DECESE
BRATU CONSTANÞA – 65 ANI; CIUICÃ

MARIA – 94 ANI; DIMA FLORINA – 61 ANI;
NEGULESCU GHEORGHE – 60 ANI;
DAVIDESCU GHEORGHE – 72 ANI;
BREBENE GEORGETA – 79 ANI; PINÞOIU
GHEORGHE – 68 ANI; NEACªA ELENA – 93
ANI; ANGHEL ION – 69 ANI; POPESCU
ELENA – 69 ANI; VLAD MARIA – 68 ANI;
ADAM NICOLAE – 58 ANI; CIUREA LUCIA –
85 ANI; RADU VERONICA – 90 ANI; DEFTU
MARIAN – 49 ANI; OANCEA MARIA – 85 ANI;
MITUÞÃ ION – 76 ANI; UNGUREANU
FLOAREA – 68 ANI; OPRINOIU MARIA – 66
ANI; DURU FILICA – 87 ANI

DUMNEZEU SÃ-I ODIHNEASCÃ !

MAI 22019

NAªTERI
COCOROIU ALESSIA-MARIA – ACT

TRANSCRIS GERMANIA – 10.09.2018;
MIRIÞÃ PATRIK-CRISTIAN – 27.05.2019 

LE DORIM MULTÃ SÃNÃTATE!

CÃSÃTORII
VLAD ALEXANDRU-MIHAI ªI IBRIªIN

ANTONIA-MARIA – 18.05.2019
LE DORIM –   CASÃ DE PIATRÃ!

DECESE 
VENIN-ªTEFÃNESCU NICOLAE – 90 ANI;

PÎRVULESCU  GHEORGHE – 52 ANI;
DOVÎNCESCU ION – 46 ANI; POSTELNICU
CORNELIU – 82 ANI; COMÃNOIU VERGINIA
– 96 ANI; BURNEI FILOFTEIA – 76 ANI; SAVU
VALERIA – 67 ANI; COSTACHE FILOFTEIA –
90 ANI; DOBRE ZENOVIA – 85ANI; PORUMB
MARIAN-VIOREL – 53 ANI; ªERBÃNICÃ
GHEORGHE – 87 ANI; SPÎNU NICOLAE – 60
ANI

DUMNEZEU SÃ-I ODIHNEASCÃ !

IUNIE 22019

NAªTERI
IONESCU ALICE – 31.01.2019

ARGENTEIUL, FRANÞA- ACT TRANSCRIS;
MORÃRESCU ROMANIÞA – 20.06.2019 

LE DORIM SÃNÃTATE !

CÃSÃTORII
STÃNIªOR ALEXANDRU- IONUÞ ªI

SMÃDU ADELINA- MARIA -01.06.2019;
SANDALÃ FLORIN – DRAGOª ªI POPA
ALEXANDRA- GABRIELA- 7.06.2019;
TURBATU MARIUS- ION ªI DUIA MARIA -
MIRABELA - 8.06.2019; TURCULEÞ
SOLOMON ªI DUMITRESCU ELISABETA -
15.06.2019; ANGHEL GABRIEL – CRISTIAN
ªI STOICOVICI FLORENTINA -18.06.2019;
NIÞESCU ªTEFAN – ALIN ªI IORDÃNESCU
ANDREEA – 20.06.2019; DANCIU
CONSTANTIN ªI IORDÃNESCU NICOLETA -
22.06.2019.

LE DORIM ,,CASÃ DE PIATRÃ  !

DECESE 
TOADER VASILE – 68 ANI;SORA PETRE -

62 ANI; MORTOIU STELIANA – 85 ANI;
MATEESCU GAVRIEL – 79 ANI; TEBEICÃ
OCTAVIAN – 64 ANI; MIRIÞÃ MARIA - 65 ANI
CASTELLON, SPANIA – ACT TRANSCRIS;
TOADER GHEORGHE – 60 ANI.

DUMNEZEU SÃ-I ODIHNEASCÃ ! 

ÎÎNNTTOOCCMMIITT,,
IInnssppeeccttoorr    SSttaarree  CCiivviillãã,,
JJeeccuulleessccuu  RRaalluuccaa

OOffiiþþeerr  SSttaarree  CCiivviillãã,,
MMããnniiccaa  GGeeoorrggiiaannaa  

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre

privind scoaterea la licitaþie în ve-
derea închirierii unui teren în
suprafaþã de 37 mp. situat în oraºul
Pucioasa, Piaþa centralã Cartaxo,
punct Platoul Pieþei, în vederea
amplasãrii temporare a unei con-
strucþii food truck, în scopul
desfãºurãrii unei activitãþi comerciale
cu produse de tip fast-food.

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre

privind scoaterea la licitaþie în ved-
erea închirierii a unui teren în
suprafaþã de 3 100 mp. situat în
oraºul Pucioasa, str. Morilor, nr. 44A,
proprietate privatã a unitãþii adminis-
trativ-teritoriale Oraºul Pucioasa,
înscris în cartea funciarã cu nr. 74
030 în vederea amenajãrii unui parc
auto.

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre

privind modificarea ºi completarea
Inventarului bunurilor care aparþin
domeniului public al unitãþii adminis-
trativ – teritoriale Oraºul Pucioasa,
judeþul Dâmboviþa.

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre

privind aprobarea Planului Urbanistic
Zonal (PUZ) – EXTINDERE
LOCUINÞÃ PARTER, amplasament
situat în oraº Pucioasa, str.

Mãrãºeºti, nr. 14(10), jud. Dâmboviþa.
HOTÃRÂRE

Privind: Proiect de hotãrâre
privind aprobarea Planului Urbanistic
de Detaliu (PUD) – CONSTRUIRE
LOCUINÞÃ S+P, oraº Pucioasa, b-
dul. Trandafirilor, nr. 150.

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre

privind repartizarea unei locuinþe
ANL ºi anume: ap. nr. 12, bl. C ANL,
str. Stadionului conform Anexei nr. 1.

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre

privind prelungirea declarãrii unei

locuinþe din fondul ANL ºi anume: ap.
nr. 15, bl. 3 ANL, str. Rândunelelor,
drept locuinþã de necesitate ºi prelun-
girea repartizãrii acestei locuinþe
doamnei Liþu Atina.

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre

privind cesionarea contractului de
închiriere pentru locuinþa deþinutã de
doamna Ioniþã Lucia în str.
Stadionului, bl. 103, cam. 36, în
favoarea domnului Barbu Alberto
Giovani.

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre

privind cesionarea contractului de

închiriere pentru locuinþa deþinutã de
domnul Popescu Cristian Valeriu în
str. Stadionului, bl. 103, cam. 87, în
favoarea doamnei Galambita Ioana
Corina.

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre

privind aprobarea schimbului de
locuinþe ANL, între domnul Dragomir
Constantin, chiriaº în ap. nr. 13, bl. 1
ANL, str. Rândunelelor ºi domnul
Nãstase Alexandru, chiriaº în ap. nr.
14, bl. 1 ANL, str. Rândunelelor.

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre

privind scutirea de la plata chiriei
conform Legii nr. 448/2006 pentru
suprafaþa locativã cu destinaþie de
locuinþã din str. Zorele, bl. 2 Indesire,
ap. 31, deþinutã cu contract de
închiriere de doamna Brezeanu
Elena.

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre

privind aprobarea revocãrii H.C.L. nr.
158/11.08.2017 privind aprobarea
predãrii cãtre Ministerul Dezvoltãrii
Regionale, Administraþiei Publice ºi
Fondurilor Europene, prin Compania
Naþionalã de Investiþii „ C.N.I. ” S. A.,
a amplasamentului ºi asigurarea
condiþiilor în vederea executãrii
obiectivului de investiþii: Reabilitare ºi
modernizare Piaþa Cartaxo, oraº
Pucioasa, judeþul Dâmboviþa.

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre

privind aprobarea indicatorilor tehni-
co - economici pentru obiectivul de
investiþii „ REABILITARE ?I MOD-
ERNIZARE PIAÞA CARTAXO, oraº
Pucioasa, judeþul Dâmboviþa ”.

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre

privind predarea cãtre Ministerul
Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice prin Compania
Naþionalã de Investiþii „ C.N.I. ” S. A.,
a amplasamentului ºi asigurarea
condiþiilor în vederea executãrii
obiectivului de investiþii: „REABI-
LITARE ªI MODERNIZARE PIAÞA
CARTAXO, oraº Pucioasa, judeþul
Dâmboviþa.

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre

privind aprobarea execuþiei lucrãrilor
de reparaþii ºi îmbunãtãþiri semnifica-
tive, asupra Spaþiului comercial în
suprafaþã de 37 mp., situat în oraºul
Pucioasa, Piaþa centralã Cartaxo,
deþinut în calitate de locator de S. C.
DANIDEN DIVERS S. R. L., conform
devizului estimativ anexa nr. 1.

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre

privind aprobarea cheltuielilor afe-
rente navetei cadrelor didactice ºi
personalului didactic auxiliar.

BIROU SSTARE CCIVILÃ

Hotãrâri aale CConsiliului LLocal PPucioasa
- ººedinþã oordinarã ddin 227.06.2019 -
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1) Recomandãri pentru populaþia generalã:
a) evitaþi, pe cât posibil, expunerea prelun-

gitã 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 cel-
sius;

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

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

f) pe parcursul zilei faceþi duºuri cãlduþe,
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 perioad-
ele de caniculã se recomandã consumul 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 organis-
mului 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, castraveþi, 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 dependente 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 di-
zabilitãþi, interesându-vã de starea lor de sãnã-
tate;

Cum putem sã limitãm creºterea tempera-
turii în locuinþe:

*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 temperatura exte-
rioarã este inferioarã celei din locuinþã;

*Stingeþi sau scãdeþi intensitatea luminii
artificiale;

*Închideþi orice aparat electrocasnic de care
nu aveþi nevoie;

2. Recomandãri pentru prevenirea apariþiei
de îmbolnãviri în rândul copiilor:

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 introdu-
cerea de alimente noi în aceastã perioadã;

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

d) copilul va fi îmbrãcat lejer, cu hãinuþe
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 corespunzãtoare,
ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe
fãcute în casã fãrã adaus de conservanþi. Se va
evita în acelaºi timp consumul de cafea sau
alcool ºi vor avea grijã sã menþinã o igenã ri-
guroasã a sânului ºi evident igena 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 ter-
apeuticã;

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 ri-
guroasã 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.

Pentru copiii aflaþi în tabere:
*se vor asigura condiþii corespunzãtoare de

cazare;
*alimentele trebuie sã respecte riguros

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

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

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

*scãldatul, acolo unde e cazul, va fi fãcut
sub absolutã supraveghere a însoþitorului.

4. Recomandãri pentru persoanele vârst-
nice ºi cu afecþiuni cronice:

a) crearea unui ambient care sã nu supra-
solicite capacitatea de adaptare a organismului;

b) hidratare corespunzãtoare cu apã platã
sau apã cu proprietãþi organoleptice corespun-
zãtoare, 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 insta-
laþii frigorifice funcþionale de pãstrare a ali-
mentelor. Se va evita consumul uºor perisabile;

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 nece-
sar se va folosi îmbrãcãminte uºoarã din mate-
riale vegetale precum ºi pãlãriuþa de protecþie
pe cap;

g) persoanele care suferã de anumite
afecþiuni îºi vor continua tratamentul conform
indicaþiilor medicului. Este foarte util ca în aces-
te 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 per-
sonale, efectuarea a câte 3-4 duºuri pe zi.

5. Recomandãri pentru persoanele care
prin natura activitãþilor lor depun un efort fizic
deosebit:

a) aceºtia vor încerca dozarea efortului în
funcþie de perioadele zilei încercând sã evite
excesul de efort în vârfurile de caniculã. Dacã
valorile de cãldurã sunt foarte mari se va pro-
ceda la stoparea activitãþii;

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

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

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

6. Recomandãri pentru angajatori:
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;

Pentru menþinerea stãrii de sãnãtate a
angajaþilor:

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

b) asigurarea echipamentului individuale
de protecþie;

c) asigurarea cu duºuri;
Recomandãri pentru situaþiile de cod

roºu:
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 afecþiu-

ni cronice, luaþi-vã medicamentele în mod re-
gulat, 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, pentru
probleme curente de sãnãtate anunþaþi telefonic
medicul de familie.

RReeffeerreenntt  pprrootteeccþþiiee  cciivviillãã
NNããssttaassee  CCoorrnneell

Pentru a evita confuziile, vã informãm cã
S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITÃÞI
PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. este auto-
rizatã sã presteze urmãtoarele activitãþi pe raza
administrativ - teritorialã a oraºului Pucioasa:

- iluminat public;
- mãturat stradal;
- deszãpezire;
- dezinsecþie, dezinfecþie, deratizare (DDD).
S.C. SERVICII COMUNITARE DE

UTILITÃÞI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.
NU SE OCUPÃ cu repararea drumurilor ºi
curãþarea ºanþurilor sau a pomilor.

În vederea creºterii gradului de curãþenie al
oraºului nostru, facem apel la dumneavostrã în
a ne sprijini!

Ca locuitori ai acestei localitãþi, trebuie sã
respectam obligaþiile pe care le avem cu privire
la regulile de menþinere a curãþeniei în locurile
publice.

În ultimul an s-au montat câteva sute de
coºuri de gunoi stradale. Din pãcate însã, în
continuare se aruncã deseuri pe jos, la circa 1
- 2 metri de coºuri, în continuare “se sparg”
seminþe ºi se aruncã la întâmplare, în timp ce,
în mai multe zone, coºurile stradale se umplu
foarte repede cu pungi de gunoi menajer din
locuinþele noastre (atât în zona caselor, cât ºi a
blocurilor). Coºurile stradale sunt pentru

deºeuri ocazionale, NU pentru deºeuri mena-
jere, NU þin locul “þarcurilor” special amenajate
pentru depozitare!

Des întalnite sunt ºi cazurile în care
cetãþenii aruncã gunoiul pe fereastrã, în spaþiul
din jurul blocurilor.

Pe aceastã cale, rugãm ºi conducãtorii auto
care aruncã din maºini hârtii, pungi ºi mai ales
pahare de cafea, sã le pãstreze ºi sã le
depoziteze în locurile special amenajate (a se
vedea mai ales str. Florin Popescu sau chiar
B-dul Trandafirilor pânã la Trainica).

De asemenea, rugãm persoanele care ies
la plimbare pe Baraj (zona Debarcader) sau la
Bela (unde se terminã asfaltul) sã încerce sã nu
mai arunce deºeurile în zonele respective.

Nu în ultimul rând, trebuie sã înþelegem ºi
faptul cã, dacã suntem fumãtori nu trebuie sã
aruncãm mucurile de þigarã pe jos, la întâm-
plare!

Cei care au deºeuri vegetale (crãci pânã la
10 cm grosime), trebuie sã ºtie cã acestea pot
fi ridicate de la domiciliul cetãþeanului, cu
condiþia ca acesta sã le scoatã la poartã ºi sã
le încarce în tractor.

În speranþa înþelegerii demersului nostru,
rugãm locuitorii oraºului sã conºtientizeze fap-
tul cã, oricât ne-am strãdui noi, NU se poate
menþine curãþenia în limite acceptabile, FÃRÃ

PARTICIPAREA DUMNEAVOASTRÃ ACTIVÃ!
Totodatã, rugãm cetãþenii sã ne semnaleze

locurile în care sunt becuri arse sau alte avarii
în legãturã cu iluminatul public..

Menþionãm cã SC SCUP SRL nu este
responsabilã pentru întreruperile de curent cas-
nic, iar montarea iluminatului festiv pe stâlpi nu
afecteazã curentul casnic. Conform legislaþiei,
în cazul intervenþiilor necesare pentru pre-
venirea producerii unor avarii sau pentru reme-
dierea unor avarii care depãºesc 24 de ore,
acestea se efectueazã în maximum 72 de ore ºi
se aduc la cunoºtinþa autoritãþilor administraþiei
publice locale, utilizatorilor, deþinãtorilor de
terenuri sau proprietarilor bunurilor afectate; pe
perioada intervenþiilor respective, operatorii
sunt în drept sã întrerupã furnizarea/prestarea
serviciilor.

De asemenea, vã informãm cã în perioada
20 - 29.05.2019 ºi 21 - 27.06.2019 s-a efectuat
dezinsecþia pe domeniul public, pe spaþiile
verzi, Aceastã acþiune va continua pe parcursul
sezonului cald, conform unui program ce va fi
afiºat în locuri vizibile de cãtre cetãþeni. În caz
de condiþii meteo nefavorabile, programul se
decaleazã!

Precizãm cã tratamentele se vor desfãºura
în condiþii corespunzãtoare, respectând preve-
derile legale de protecþie a mediului, a sãnãtãþii
ºi securitãþii populaþiei.

Rugãm locuitorii sã supravegheze cu
atenþie copiii ºi animalele de companie pentru a
nu intra în raza de acþiune a aparatelor,
deoarece contactul repetat ºi prelungit al sub-
stanþelor cu pielea ºi ochii poate cauza iritaþii.
Substanþele active utilizate pentru tratamentele
de dezinsecþie sunt avizate de Ministerul
Sãnãtãþii ºi se regãsesc în Registrul Naþional al
Produselor Biocide (Solfac, Fendona, Regemi
Alfa, K-Otherine).

Persoanele cu probleme respiratorii, car-
diace sau astmatice sunt rugate sã se
deplaseze pe domeniul public, în zonele
menþionate, doar dupã 4 ore de la efectuarea
tratamentelor.

Apicultorii sunt, de asemenea, atenþionaþi
ca în perioada menþionatã sã ia toate mãsurile
care se impun în vederea protejãrii familiilor de
albine. În caz contrar, Primãria Oraºului
Pucioasa ºi S.C. SERVICII COMUNITARE DE
UTILITÃÞI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.
sunt absolvite de orice responsabilitate.

Date de contact:
scuppucioasa@yahoo.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=1
00005743575367   (Scup Pucioasa)

VÃ MULÞUMIM PENTRU ÎNÞELEGERE!
SS..CC..  SSCCUUPP  SS..RR..LL..

S.C. SSERVICII CCOMUNITARE DDE UUTILITÃÞI PPUBLICE
PUCIOASA SSCUP SS.R.L. vvã iinformeazã!

STIMAÞI CCETÃÞENI,

VÃ PPREZENTÃM CCÂTEVA RRECOMANDÃRI PPENTRU PPREVENIREA
INCIDENTELOR PPE TTIMPUL PPERIOADELOR DDE TTEMPERATURI

EXTREME ((RIDICATE)
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CCiinnee  ssuunntteemm??
● O instituþie de învãþãmânt cu 300 de elevi ºi

31 de cadre didactice care clãdesc împreunã un
viitor mai bun.

● O ºcoalã care oferã tinerilor accesul la edu-
caþie, în mod echitabil, în scopul atingerii perfor-
manþei individuale ºi colective, în domenii  de
pregãtire corelate cu cerinþele pieþei forþei de
muncã la standarde europene.

● O organizaþie conºtientã de valoarea
investiþiei în elevii sãi, formând tineri competenþi,
educaþi, cu aspiraþii ºi cu ºanse mari de integrare
pe piaþa muncii 

● O a doua familie pentru toþi elevii care vin
cãtre noi.

Activitatea derulatã în anul ºcolar 2018-2019
la Liceul Tehnologic Pucioasa s-a remarcat prin
complexitatea proiectelor derulate, toate având
obiective care sã asigure perspective europene
pentru dezvoltarea personalã ºi profesionalã  a
beneficiarilor direcþi, elevii claselor de învãþãmânt
liceal tehnologic ºi de ºcoalã profesionalã de 3
ani, precum ºi profesorilor ºi maiºtrilor instructori.

PROIECTE CCU FFINANÞARE EEUROPEANÃ,
PRIN PPROGRAMUL EERASMUS ++

AAccþþiiuunneeaa  cchheeiiee    KKAA11    FFoorrmmaarree  pprrooffeessiioonnaallãã
((VVEETT))

Proiectul -Dobândire de euro-competenþe pro-
fesionale noi pentru elevi ºi profesori VET- COM-
PVET

Perioadã de derulare- 2017-2019 Partener
Grupul Tellus din Plymouth-UK ºi filialele acestuia
din Spania, Italia ºi Polonia. Beneficiari – 6 profe-
sori, 21 elevi 

Obiectivele proiectului
1. Creºterea inserþiei socio-profesionale a

absolvenþilor de liceu tehnologic ºi ºcoalã profe-
sionalã pe piaþa muncii internã ºi europeanã, cu
asigurarea egalitãþii de ºanse în educaþia acesto-
ra.

2. Realizarea unui învãþãmânt axat pe apli-
carea metodelor activ-participative ºi a strategiilor
didactice centrate pe elev, având la bazã formarea
cadrelor didactice în vederea inovãrii didactice
prin adaptarea continuã a procesului instructiv-
educativ la nevoile de dezvoltare personalã ºi pro-
fesionalã ale elevilor.

3. Încheierea a cel puþin 2 acorduri de partene-
riat, conform domeniilor de calificare ºcolarizate,
cu parteneri externi pentru adoptarea dimensiunii
europene în unitatea ºcolarã.

Prin acest proiect vizãm realizarea unei noi
imagini a ºcolii, ca centru de resurse educaþionale
ºi de servicii oferite comunitãþii, prin accesarea
resurselor educaþionale europene. Crearea abi-
litãþilor personale, a deprinderilor sociale ºi
tehnice, a formãrii elevilor în concordanþã cu cer-
inþele pieþei muncii actuale europene, facilitarea
creºterii inserþiei profesionale a acestora ºi
oferirea unei egalitãþi de ºanse tuturor celor edu-
caþi.

Activitãþi derulate:
01-19 octombrie 2019 - stagiu de pregãtire

practicã în Torino, Italia- participanþi 7 elevi, anul III
de ºcoalã profesionalã, calificarea Confecþioner
produse textile.

06- 24 mai 2019 - stagiu de pregãtire practicã
în Cracovia , Polonia- participanþi 7 elevi de clasa
a XI-a, domeniul de pregãtire Turism ºi
Alimentaþie, specializarea Organizator banquet-
ing.

Activitatea practicã s-a derulat în douã restau-
rante: Restaurcja S¹siedzi - Miodowa 25 ºi Ober¿a
S¹siadów - Kordiana 19, Cracovia, Polonia.

Beneficii:
Participarea profesorilor ºi a elevilor la aceste

mobilitãþi propuse în proiect produce schimbãri
majore din punct de vedere calitativ în sistemul
educativ din instituþia noastrã.

Profesorii vor dobândi un plus de profesiona-
lism, vor putea realiza o instruire de calitate viito-
rilor ucenici pe piaþa muncii pregãtiþi  vederea inte-
grãrii pe piaþa muncii.

Liceul va putea trimite pe piaþa muncii tineri
bine pregãtiþi, capabili sã facã faþã oricãrei
responsabilitãþi de la un loc de muncã într-o com-
panie naþionalã/ internaþionalã.

AAccþþiiuunnee  cchheeiiee  KKAA22  ––  CCooooppeerraarreeaa  ppeennttrruu  iinnoo--
vvaarree  ººii  sscchhiimmbb  ddee  bbuunnee  pprraaccttiiccii::  33  pprrooiieeccttee

1.Proiectul  Antreprenoriatul, cheia cãtre suc-
ces -ºcoli partenere din Polonia (coordonator),
Germania, Italia, Spania ºi Bulgaria Perioada de
implementare : 01.09.2018-31.08.2020

Beneficiari 26 elevi, 11 profesori 
Obiectiv principal : Formarea atitudinilor antre-

prenoriale ale elevilor, dobândirea cunoºtinþelor
despre înfiinþarea ºi dezoltarea propriei afaceri.

Activitãþi derulate:
-19-23 noiembrie 2018 –Gdansk, Polonia

,,Cum sã devii antreprenor- activitãþi de dezvoltare
a spiritului antreprenorial. Participanþi 2 elevi de
liceu, 2 elevi ai ºcolii profesionale, 2 profesori.

- 21-25 ianuarie 2019 Cartagena, Spania- ,,
Sã fii un antreprenor”.

Participanþi -2 elevi de liceu, 2 elevi ai ºcolii
profesionale, 2 profesori.

- 27-31 mai 2019 - Budrio, Italia -Activitãþi  de
marketing : ,,Design Thinking ºi Strategii de mar-

keting”. Participanþi: 2 elevi de liceu, 2 elevi ai ºcolii
profesionale, 2 profesori

Exerciþii ºi activitãþi antreprenoriale derulate:
Prezentarea unei companii naþionale care adoptã
strategii inovatoare de marketing, Produs- preþ,
promovare ºi distribuire ; Cine o sã cumpere acest
lucru?, Aºteptãrile unui consumator, Crearea pro-
totipului unui produs: avantajele ºi reducerea
riscurilor. Activitãþile viitoare se vor derula în
Germania, Italia ºi Bulgaria. Liceul nostru va fi
gazda proiectului în luna aprilie, anul 2020.

2.Proiectul Antreprenoriatul - practici inova-
toare ºi creative - ºcoli partenere din Polonia,
Franþa, Turcia, Spania ºi Cehia Perioada de imple-
mentare : 01.09.2018-31.08.2020

Obiectiv principal: dezvoltarea spiritului antre-
prenorial prin dobândirea de cunoºtinþe despre
organizarea ºi funcþionarea agenþilor economici ºi
promovarea dialogului intercultural prin toate
formele de învãþare.

Activitãþi derulate:
-19-23 noiembrie 2018- Katowice – Polonia-

Tema ,,Cum pot deveni antreprenor?, participanþi
2 elevi de liceu, 2 elevi

- 04-08 februarie 2019  Bordeaux, Franþa -
Tema” Artã ºi creativitate în antreprenoriat “, par-
ticipanþi: 2 profesori ºi 4 elevi

- 13-17 mai 2019 – Pucioasa, România –
Tema „Companii virtuale”

3. Proiectul  Refugees crisis - Approaching
“the next day” - þãri partenere Portugalia (coordo-
nator), Germania, Grecia, Italia, Franþa, Cehia,
Polonia.

Perioada de implementare 01.09.2018 –
31.08.2021

Perioada de implementare 01.09.2018 –
31.08.2021

Obiectiv principal : bune practici legate de
integrarea refugiaþilor, dezvoltarea de instrumente
care sã faciliteze adoptarea lor de cãtre comu-
nitãþile locale, atenuarea temerilor, a reacþiilor
rasiste ºi a discriminãrii.

Reuniuni derulate:
20 – 24.01.2019 – Cuba, Portugalia -

“Managementul proiectului”, echipa din România a
fost reprezentatã de cãtre trei profesori

18 – 22 martie 2019 Hagen – Germania -
“Spune povestea lor mai departe” participanþi: doi
profesori ºi trei elevi  din clasele a XI-a ºi a XII-a.

PROIECTE CCU FFINANÞARE EEXTERNÃ
În cadrul  Proiectului privind Învãþãmântul

Secundar (ROSE)- Schema de Granturi pentru
Licee, finanþat de Banca Mondialã, Liceul
Tehnologic Pucioasa a aplicat în anul 2017 , fiind
admis cu cel mai mare punctaj din judeþul nostru
cu subproiectul ProEs – Pro Educaþie spre
Succes. Perioada de implementare- 2017-2021.
Grup þintã- 200 elevi din învãþãmântul liceal

Obiectivul general al proiectului : dezvoltarea
unui sistem integrat de prevenire ºi combatere a
abandonului ºcolar ºi îmbunãtãþirea rezultatelor
ºcolare prin mãsuri sustenabile de remediere,
consiliere, dezvoltare personalã în vederea
inserþiei socio-profesionale a tinerilor liceeni cu
dificultãþi de învãþare într-un spaþiu de lucru mo-
dern.

Rezultatele dupã primul an de implementare:
-60 de elevi participanþi la  ore remediale la

disciplinele: matematicã, limba ºi literatura
românã, biologie;

-60 de elevi beneficiari de ºedinþe de con-
siliere individualã pentru a fi informaþi, orientaþi ºi
consiliaþi profesional în vederea reducerii aban-
donului ºcolar;

-41 de elevi participanþi la ateliere de Instruire
nonformalã în Prevenirea Violenþei ºi a
Consumului de Substanþe Nocive;

-15 elevi selectaþi  în cadrul Firmei de exercitiu
Home Design SRL, care au participat la Târgul
Regional al Firmelor de Exerciþiu „ Kretzulescu –
Tradiþie ºi Contemporaneitate”, ediþia a VII-a,
Bucureºti;

-40 de elevi participanþi în douã excursii tem-
atice ºi de documentare;

-27 de elevi participanþi la cursul de per-
fecþionare în Competenþe cheie comune mai mul-
tor ocupaþii

( Comunicare, Lucrul în echipã, Tehnici de
cãutare a unui loc de muncã);

- 32 de elevi participanþi la ateliere de lucru
pentru Dezvoltarea Abilitãþilor De Viaþã
Independentã;

-1 salã de clasã renovatã ºi amenajatã, trans-
formatã în  Cabinet de Pregãtire ªcolarã.

RECUNOAªTERE
Pe data de 01 noiembrie 2018, liceul nostru a

primit vizita reprezentanþilor Bãncii Mondiale,
ambasadori ai Þãrilor nordice ºi a directorului
UMPFE din cadrul Ministerului Educaþiei
Naþionale, ca semn de apreciere ºi a  exemplului
de bunã practicã pentru modul în care se
deruleazã proiectul ROSE. Ne-au onorat cu
prezenþa:

Dna. Tatiana Proskuryakova, Manager de
Þarã, Biroul Bãncii Mondiale Romania

Excelenþa Sa Dna. Ambasador Anneli Lindahl-
Kenny, Ambasada Suediei

Excelenþa Sa Dna. Ambasador Paivi
Pohjanheimo, Ambasada Finlandei

Dna. Mariana Moarcãº, Specialist Senior
Educaþie, Coordonator – Proiectul ROSE

Dna. Alina Sava, Specialist Educaþie, Banca
Mondialã

Dl. Anibal Hernan Lopez, Senior Country
Officer, Banca Mondialã

Dra. Ana Maria Cãtãuþã, Consultant
Comunicare, Banca Mondialã

Dna. Anca Þârcã, Consultant, Banca Mondialã
Dna. Liliana Preoteasa, Director, Unitatea de

Management al Proiectelor cu Finanþare Externã,
Ministerul Educaþiei Naþionale

La întâlnire a participat dl. Ana Constantin
Emilian, primarul oraºului Pucioasa.

Cuvintele de laudã adresate elevilor noºtri ºi
aprecierea culturii noastre organizaþionale scrisã
în Cartea de onoare a liceului ne determinã sã fim
mai buni, sã privim cu entuziasm înainte ºi sã ne
dorim sã demonstrãm cã oferim educaþie de cali-
tate ºi formare profesionalã la standarde europene
beneficiarilor noºtri. Director,

PPrrooff..  LLaauurreennþþiiaa  AARRJJAANN

Începând cu 1 septembrie 2018  ºi pânã la 31
august 2020, cadrele didactice din Grãdiniþa cu
Program Prelungit Nr. 2 Pucioasa  îºi vor
îmbunãtãþi practicile educaþionale prin schimb de
experienþã cu alþi profesori europeni în cadrul
proiectului Erasmus+ K2 Dezvoltarea abilitãþilor
socio-emoþionale la vârsta preºcolarã-2018-1-
RO01-KA229-049413. Cinci þãri (România,
Bulgaria, Letonia, Turcia ºi Polonia), 618
preºcolari, 74 cadre didactice, 2 ani, acestea sunt
coordonatele ce plaseazã unitatea noastrã în rân-
dul instituþiilor beneficiare ale unui Proiect
Erasmus+ k 229 de parteneriat interºcolar.

Argumentul proiectului:
Avem o generaþie de copii digitali nativi: aprox-

imativ 50% dintre copii ºtiu sã foloseascã tablete,
telefoane mobile, jocuri digitale; mulþi dintre ei sunt
lipsiþi de atenþie, nu socializeazã foarte mult, nu
ºtiu cum sã-ºi gestioneze emoþiile ºi de multe ori
au un comportament agresiv. Mulþi dintre pãrinþi nu
petrec suficient timp  cu copiii lor ºi de multe ori nu
supravegheazã programul lor ºi timpul petrecut în
mediul digital. Astfel, în absenþa unui model, copi-
ii iau drept model comportamentul personajelor

din jocurile online, devenind agresivi. Deºi
parteneriatul dintre grãdiniþã-familie existã la toþi
partenerii (Grãdiniþa CDG ,,Slance” Bulgaria,
Yunus Emre Ilkokulu Mudurlugune Turcia,
Grãdiniþa ,,Ritenitis” Letonia, Grãdiniþa nr. 11
Polonia) activitãþile desfãºurate sunt insuficiente
pentru a contribui la dezvoltarea abilitãþilor socio-
emoþionale ale copiilor. Dorim sã corectãm aces-
te comportamente ºi avem nevoie de colaborare si
un schimb de bune practici cu instituþii europene
ale cãror probleme identificate sunt similare.

Obiectivele propuse sunt:
1. Îmbunãtãþirea abilitãþilor profesionale ale

cadrelor didactice în dezvoltarea socio-emoþionalã
a copiilor prin schimbul de bune practici în
proiectarea ºi desfãºurarea activitãþilor de cooper-
are ludicã pentru copii;

2. Formarea abilitãþilor comportamentale de
gestionare emoþionalã a prescolarilor implicaþi în 4
Proiecte tematice privind emoþiile;

3. Crearea unor în echipe mixte de preºcolari -
profesori, 20 de poveºti digitale cu efect terapeu-
tic.

În fiecare întâlnire transnaþionalã profesorii vor
crea un set comun de instrumente de evaluare

specifice fiecãrei teme din cadrul proiectului. Toþi
partenerii vor derula 4 proiecte tematice pe par-
cursul a  24 de luni.

În implementarea proiectului vor fi implicaþi
(beneficiarii direcþi):

-164 preºcolari ºi 14 cadre didactice din
România;

-110 preºcolari ºi 10 cadre didactice din
Letonia;

-160 preºcolari ºi 15 cadre didactice din
Bulgaria

-84 preºcolari ºi 23 cadre didactice din Turcia;
-100 preºcolari ºi 12 cadre didactice din

Polonia.
Beneficiarii indirecþi ai proiectului

(pãrinþii, logopedul, consilierul psihopedagog) vor
fi implicaþi în activitãþile proiectului care vor avea
loc în fiecare unitate conform proiectului aprobat ºi
vor avea acces ca vizitatori ai spaþiului TwinSpace.

Grãdiniþa cu Program Prelungit Nr. 2
Pucioasa  va asigura coordonarea proiectului.
Coordonatorul de proiect  va comunica permanent
ºi va  colabora cu toþi partenerii pentru a face
schimb de informaþii, a verifica progresul ºi a
solicita feedback.

Partenerii români ºi turci vor colabora pentru a
crea spaþiul virtual TwinSpace în octombrie 2018
pe platforma eTwinning. De asemenea, echipa
turcã va organiza programul ,,Festivalul Digital de
Poveºti” în aprilie 2020.

La nivel de proiect, partenerii letoni vor fi
responsabili de monitorizare, iar cei din Bulgaria
responsabili de diseminare. Echipa polonezã va fi
responsabilã cu colectarea resurselor edu-
caþionale de la fiecare partener ºi va realiza  forma
finalã a cãrþii Digital Stories Book.

Rezultatele aºteptate sunt:
1. Un glosar cu 4 proiecte despre emoþii cu

activitãþi ludice ºi de cooperare;
2. O mai bunã cooperare între profesori, copii

ºi pãrinþi; situaþii mai puþin conflictuale ºi compor-
tamente mai puþin agresive în rândul copiilor din
grupul þintã;un comportament pro-social al copiilor

care sunt conºtienþi de sentimentele lor ºi îºi trans-
formã propriile emoþii negative în emoþii pozitive;

3. 20 de poveºti digitale cu efect terapeutic;
4. Derularea în urmãtorii ani ºcolari a unor

proiecte similare, împãrtãºirea experienþei altor
colegi;

5. Sporirea prestigiului unitãþii noastre.

Prima activitate transnaþionalã pentru
Pregãtirea cadrelor didactice în ceea ce priveºte
managementul proiectului ºi competenþele socio-
emoþionale  a avut loc în perioada  26 noiembrie
2018 – 1 decembrie 2018. Pe parcursul celor 5 zile
am desfãºurat ateliere de lucru privind elaborarea
procedurii de comunicare, stabilirea structurii
primului proiect tematic Cutia fermecatã cu emoþii,
stabilirea instrumentelor comune de implementare
a primului proiect tematic, schimb de bune practici
privind monitorizarea ºi evaluarea proiectului,
împãrtãþirea de idei în vederea diseminãrii rezul-
tatelor proiectului.

Obiectivele propuse pentru prima întâlnire
transnaþionalã au fost facilitarea  cunoaºterii
partenerilor din cadrul proiectului, împãrtãºirea
metodelor, instrumentelor ºi a activitãþilor nece-
sare pentru a gestiona proiectul, asigurarea
corenþei ºi a eficienþei abordãrilor, precum ºi
realizarea obiectivelor proiectului.

Rezultate obþinute 
În urma activitãþilor derulate profesorii:
-ºi-au îmbunãtãþit abilitãþile de management

ale proiectului;
-ºi-au îmbunãtãþit competenþele profesionale

în utilizarea metodelor necesare pentru dez-
voltarea socio-emoþionalã a copiilor.

PPuucciiooaassaa,,    99  iiaannuuaarriiee  22001199
CCoooorrddoonnaattoorr  pprrooiieecctt,,

PPrrooff..  SSttaanncciiuu  OOttiilliiaa
RReessppoonnssaabbiill  ddiisseemmiinnaarree,,

PPrrooff..  IIoonneessccuu  FFiilliippaa

EExxppeerriieennþþee eedduuccaaþþiioonnaallee pprriinn pprrooiieeccttee eeuurrooppeennee ººii pprrooggrraammee
ccuu ffiinnaannþþaarree eexxtteerrnnãã llaa LLiicceeuull TTeehhnnoollooggiicc PPuucciiooaassaa 

,,,,MMaatteerriiaall  rreeaalliizzaatt  ccuu  sspprriijjiinnuull  ffiinnaanncciiaarr  aall  CCoommiissiieeii  EEuurrooppeennee..  CCoonnþþiinnuuttuull  pprreezzeennttuulluuii  mmaatteerriiaall
rreepprreezziinnttãã  rreessppoonnssaabbiilliittaatteeaa  eexxcclluussiivvãã  aa  aauuttoorriilloorr,,  iiaarr  AAggeennþþiiaa  NNaaþþiioonnaallãã  ººii  CCoommiissiiaa
EEuurrooppeeaannãã  nnuu  ssuunntt  rreessppoonnssaabbiillee  ppeennttrruu  mmoodduull  îînn  ccaarree  vvaa  ffii  ffoolloossiitt  ccoonnþþiinnuuttuull  iinnffoorrmmaaþþiieeii..””

PROIECT NNOU PPENTRU GGRÃDINIÞA
CU PPROGRAM PPRELUNGIT NNR. 22 PPUCIOASA
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Festivalul – Concurs Naþional de Culturã
ºi Literaturã „Primãvara albastrã”, ce are
drept scop descoperirea, stimularea ºi pro-
movarea creaþiei literare a tinerilor cu vârste
cuprinse între 14 ºi 35 de ani, nemembri ai
vreunei uniuni sau asociaþii scriitoriceºti,
respectându-se libertatea democratã a
exprimãrii literare, marcatã de o relevantã
valoare esteticã ºi ideaticã,  s-a desfãºurat în
perioada 5-7 iunie 2019, în oraºul Pucioasa.
Organizatorii acestui  eveniment au fost:
Consiliul  Judeþean Dâmboviþa/Centrul
Judeþean de Cultura Dâmboviþa; UAT Oraºul
Pucioasa; Biblioteca „Gh. N. Costescu”
Pucioasa; Societatea Scriitorilor
Târgoviºteni; Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti
din România-filiala Targoviste; Asociatia
Naþionalã Cultul Eroilor „Regina Maria”/filiala
„Mihai Viteazul” Dâmboviþa.

La Centrul Cultural European, într-o
atmosferã sãrbãtoreascã,  în sala de specta-
cole, în prezenþa unui public numeros, a avut
loc deschiderea ediþiei 2019 a „Primãverii
albastre”, prilej cu care au rostit alocuþiuni
elogiative la adresa sa, arh. Alin Niþescu,
administratorul public al oraºului, actriþa
Camelia Varga, director adjunct al Centrului
Judeþean de Culturã Dâmboviþa, d-na
Cerasela Roºoiu din partea Consiliului Local,
dr. Alexandru ªtefãnescu, în numele
Bibliotecii Judeþene „Ion Heliade-Rãdulescu”
din Târgoviºte ºi, firesc, preºedintele festiva-
lului, scriitorul George Coandã. A urmat

apoi, salonul editorial al Editurii Bibliotheca,
unde s-a expus pe mese o bogatã „recoltã”
editorialã, a fost recomandat de scriitorii
Corin Bianu ºi George Coandã. Rãsplãtite cu
vii aplauze, în închiderea primei zile a festi-
valului, au susþinut minirecitaluri de muzicã
uºoarã Bianca Racaru, de la Cenaclul literar-
artistic „Vasile Cârlova” al Cercului Militar din
Târgoviºte, ºi elevele Mirabela Alexandru si
Diana Benescu de la Colegiul Naþional
„Nicolae Titulescu” din Pucioasa.

Încã din primele clipe ale galei, din ultima
zi a festivalului, emoþia era în creºtere în
aºteptarea anunþãrii câºtigãtorilor. Dan
Sprînceanã, viceprimarul oraºului Pucioasa,
George Coandã ºi Mihai Stan, preºedintele
festivalului ºi, respectiv, preºedintele juriului,

precum ºi Luminiþa Gogioiu, directorul exe-
cutiv al manifestãrii au oficiat, în aplauzele
asistenþei ºi pe acordurile „Primãverii” de
Vivaldi ºi ale imnului „Gaudeamus”,
decernarea premiilor. În final, câþiva dintre
laureaþi ºi membri ai Societãþii Scriitorilor
Târgoviºteni ºi ai Cenaclului literar
„Luceafãrul de Pucioasa” au susþinut „Ora de
poezie – lecturi publice!”

*Juriul festivalului: Mihai Stan –
preºedinte; Dan Gîju, Corin Bianu, Victor
Petrescu, Agnes Erich – membri; Luminiþa
Gogioiu – secretar.

Premiile au fost destul de numeroase
întrucat au fost acordate de diferite reviste  ºi
instituþii de culturã naþionale.

Trofeul „Primãvara albastrã” a fost obþinut

de  Ioana Alexandra Rizea (Pucioasa), o ta-
lentatã ºi complexã creatoare de literaturã:
prozã, poezie, dramaturgie.

Poezie: Premiul I: Serina Bobe
(Bucureºti)

Prozã: Premiul I: Gabriel Alexandru
Neacºu (Bucureºti) 

Teatru scurt: Elena-Andra Tudorache
(Bucureºti) 

Eseu: Monica Faur (Bucureºti) 
Jurnalism: Premiul I  Monica Faur

(Bucureºti)
Ediþia 2019 a fost un adevãrat regal cul-

tural!
LLuummiinniiþþaa  GGooggiiooiiuu

Vineri, 25 ianuarie 2019, la
Casa de Ajutor Reciproc
„Speranþa” din Pucioasa, de la
ora 11, într-o atmosferã caldã,
sincerã ºi meditativã, în
prezenþa unui numeros public,
iubitor de poezie ºi de frumos,
a avut loc lansarea  volumului
de versuri ºi prozã „Floare de
colþ” , autoare Maria Panþuroiu,
volum care a repurtat un
remarcabil succes, infuzie de
încredere ºi încurajare în acest
domeniu fascinant al artei,
focul interior al personalitãþii
sale, poezia.La eveniment a
fost invitat  ºi a participat
viceprimarul oraºului
Pucioasa, Dan Sprînceanã, cu
aprecieri la implicarea ºi strã-
duinþele autoarei la elaborarea
ºi lansarea celor trei volume de
versuri.Prezentatorul ºi mode-
ratorul întregii acþiuni deosebit
de reuºite a fost  poetul ºi scri-
itorul George Coandã.

Versurile  frumoase ºi cu
foarte mult talent scrise, ne duc
într-o lume de fiinþe spirituale
tinzând spre calea cunoaºterii
adevãrului unei vieþi afective a
autoarei. Prin imaginaþie, inspi-
raþie ºi intuiþie, cunoaºtere
suprasensibilã, autoarea cãrþii
urcã treptat, încet-încet, în
domeniul lumii spirituale în
care poezia devine o terapie,
dragoste, iubire sau urã. Atunci
când suferinþa ºi nãdejdea
rãnesc, sau fiind înconjuratã de
întrebãri fãrã rãspuns pe dru-
mul ce poartã masca tãcerii
sau a zâmbetului, sentimentele
autoarei se refugiazã în poezie,
unde trãirile  sunt asimilate cu
ajutorul unui condei din ce în
ce mai inspirat. Cãrþile prezen-
tate auditoriului , întrucât aces-
ta nu este singurul volum al
autoarei, reprezintã un exem-
plu ºi o ilustrare suficient de
convingãtoare a personalitãþii
ºi talentului acestei poete,  prin
memorialistica iubirii ºi a
clipelor de frumuseþe pe care þi
le poate oferi ºi, cu siguranþã,
le oferã viaþa. Domnia Sa com-
pune versuri  într-un spirit

esenþialist ºi nicidecum într-
unul minimalist, fiind autoarea
propriei sale vieþi. Poeta Maria
Panþuroiu, transmite  prin ver-
surile sale  oglinda în care îºi
priveºte acum sufletul în lumi-
na trecutului ºi printre jocurile
umbrelor prezentului, îmbrãcat
stingher în primul fior al
dragostei din adolescenþã sau
în dezamãgiri, apoi urcând
încet treptele maturitãþi.
Poeziile doamnei Maria
Panþuroiu sunt nãscute dintr-o
teribilã dragoste de viaþã ºi se
constituie ca o invitaþie la
trãirea plenarã a fiecãrei clipe.
Îndoielile poetei sunt direct pro-
porþionale cu aºteptãrile pe
care le are de la propria-i
poezie, care ar trebui sã mate-
rializeze iluziile mântuitoare ºi
conferitoare de sens exis-
tenþial. Scrisul autoarei apare
ca o terapie, cu rol, fie ºi tem-
porar, salvator. Autoarea abor-
deazã stãri, fapte cu siguranþã
întâlnite în viaþã, lucruri, ele-
mente de decor ale vieþii dez-
golite de aparenþe ºi mistificãri,
dovedind cumularea maturitãþii
ansamblului narativ, prin verva
epicã, poezia decupajelor ca-
ractereologice care o dominã
ca stare de spirit. La starea de
poezie ºi la echilibrul propus de
ea atenteazã în fiecare clipã
realitatea agresivã, superficiali-

tatea ºi suficienþã lumii.
Poeziile volumelor scrise de

Domnia Sa trec prin toate
formele ºi stãrile sufleteºti de la
neîmpliniri, nostalgie la durerile
actuale, amintiri ºi sentimente .
Acestea se constituie într-un
inventar tematic ºi motivic al
mesajului poetic demitizant,
care este unul al tristeþilor ce
urmeazã inevitabil bucuriilor.

Poemele sunt bijuterii cize-
late ºi muzicale  cu un filon
preþios de melancolie, pe care
poeta ºtie sã-l valorifice ,
titlurile sunt bine alese ºi toate
ne aduc în existenþa de fiecare
zi, abordarea vieþii este directã
ºi fãrã starea de melancolie
uneori forþatã din atâtea alte
poezii.Titlurile poeziilor, reduse
la un cuvânt-cheie, reprezintã,
de fapt, niºte simboluri la care
poeta se raporteazã ºi este
interesant de semnalat cum
totalitatea acestor simboluri
alcãtuieºte un adevãrat
univers.

Poezia doamnei Maria
Panþuroiu se dovedeºte, ºi de
aceastã datã, sensibilã ºi pro-
fundã, de o mare bogãþie de
imagini care scot la luminã uni-
versul sufletesc al poetului.

LLUUMMIINNIIÞÞAA  GGOOGGIIOOIIUU

Centrul Naþional de Informare ºi
Promovare Turisticã (CNIPT) Pucioasa
face parte dintr-o reþea naþionalã de pro-
movare, care include centre similare în
principalele staþiuni ale României, o
reþea creatã din fonduri europene. Prin
realizarea acestui proiect, turiºtii sunt
asistaþi ºi consiliaþi de personal califi-
cat care deserveºte centrul de informare
cu privire la alegerea diverselor produse
turistice locale, regionale ºi/sau
naþionale, venind astfel ºi în sprijinul
localnicilor care vor sã îºi planifice con-
cediul.

Centrul asigurã atât informarea
turiºtilor cât ºi promovarea oraºului
Pucioasa în cadrul reþelei naþionale de
centre de informare turisticã, fiind
deschis publicului, de luni pânã duminicã
în intervalul orar 10.00 – 17.00.

Promovarea obiectivelor turistice ºi a
staþiunii este principalul scop al centrului,
acþiune ce se bazeazã pe importanþa tu-
rismului ca domeniu economic al staþiunii
balneoclimatice Pucioasa.

În planul de acþiuni care vizeazã
infrastructura turisticã, acest centru
reprezintã un prim pas pentru
îmbunãtãþirea serviciilor de informare,
marketing ºi promovare a staþiunii
Pucioasa. Odatã cu deschiderea CNIPT
a fost lansatã ºi pagina oficialã a acestu-
ia, www.turismpucioasa.ro, astfel cã
turiºtii au acces la o serie de informaþii,
începând de la ofertele de cazare ºi
masã disponibile, finalizând cu traseele
turistice ºi alte atracþii din zonã.

Totodatã, Centrul Naþional de
Informare ºi Promovare Turisticã

Pucioasa este deschis colaborãrii cu
toate unitãþile turistice spre a dezvolta
parteneriate privind promovarea ofertelor
proprii.

De asemenea, îi aºteptãm pe
locuitorii oraºului nostru în numãr cât mai
mare pentru a colabora cu toþii la
îmbunãtãþirea imaginii turistice a staþiunii
Pucioasa ºi la creºterea numãrului de
turiºti, ca þintã finalã. În prezent acest
centru are o colaborare o foarte buna cu
toate unitãþile ºcolare din localitate cu
atât mai mult cu cât în cadrul Liceului
Tehnologic Pucioasa existã clase cu pro-
fil de activitate ,,servicii”- calificare profe-
sionalã ,,tehnician în turism’’.

Personalul Centrului Naþional de
Informare ºi Promovare Turisticã
Pucioasa vã stã la dispoziþie cu informaþii
utile pentru planificarea ºi experimenta-
rea unei vacanþe memorabile în desti-
naþia noastrã – PUCIOASA!

AAnnccaa  DDiiaaccoonneessccuu
CCNNIIPPTT  PPuucciiooaassaa

COLÞUL DE CULTURÃ

AA XXVVII-aa eeddiiþþiiee aa FFeessttiivvaalluulluuii NNaaþþiioonnaall ddee CCuullttuurrãã
ººii LLiitteerraattuurrãã  ““PPrriimmããvvaarraa aallbbaassttrrãã”” ººii-aa ddeesseemmnnaatt llaauurreeaaþþiiii

““FFLLOOAARREEAA DDEE CCOOLLÞÞ”” AA DDOOAAMMNNEEII
MMAARRIIAA PPAANNÞÞUURROOIIUU

CNIPT PPUCIOASA,
aproape dde ccetãþeni!
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Anul competiþional 2018-2019 a
adus multe bucurii ºi împliniri atât
Clubului Sportiv TONIKA Pucioasa,
cât ºi susþinãtorilor acestuia!
Înscrierea echipei de juniori în
Campionatul Naþional Under 15 a fost
unul dintre cele mai importante
obiective ale clubului, urmatã de par-
curgerea mai multor etape de depar-
tajare valoricã,  calificare, semifinalã
ºi finalã.

Pucioasa a gãzduit 3 turnee din
cele 7 desfãºurate, echipa asigurân-
du-ºi calificarea la turneul final de pe
locul I în grupã  cu o singurã înfrân-
gere.

Turneul final s-a desfãºurat la
Sala Steaua Bucureºti, echipele ca-
lificate fiind urmãtoarele: CSM
Bucureºti,  LPS Bihorul CSM
Oradea,  BC Slam Bucureºti, ABC
Leii Bucuresti, CS Dinamo, CS
Otopeni, CSM Târgu Mureº ºi SG

MV-Tonika Pucioasa. În clasamentul
final, dintre cele 32 de echipe
înscrise în Campionatul Naþional,
echipa oraºului s-a clasat pe locul 8
în topul celor mai bune cluburi din
þarã. Felicitãri întregii echipe!

Felicitãri Turbatu Rareº, Pupezescu
Albert, Iliescu ªtefan, Dumitru Radu,
Parnia Horia, Alexandru Sabin, Selter
Andrei, Brînzicã Vlad, Postelnicu
Ioan, Ilie David, Sima Mihnea, Pãtru
David, Catanã George, Mãndoiu

Mihãiþã, Crãciun Alexandru! În
aceeaºi perioadã s-a desfãºurat ºi
Olimpiada Gimnaziilor, competiþie
dedicatã tuturor ºcolilor din þarã.
Etapa judeþeanã s-a desfãºurat la
Colegiul Naþional “Ienãchiþã

Vãcãrescu” Târgoviºte, cea zonalã la
Colegiul Naþional I.C. Brãtianu Piteºti,
etape la care echipa ºcolii a obþinut
locul I calificându-se la faza naþio-
nalã, fazã desfãºuratã la Complexul
Olimpic Izvorani în perioada 20-23
mai 2019. Dupã o finalã disputatã cu
echipa ªcolii  Gimnaziale nr. 49,
Sector 2, Bucureºti,  ªcoala “Mihai
Viteazul” Pucioasa a reuºit sã obþinã
victoria ºi titlul de Campioanã
Naþionalã! La aceastã deosebitã per-
formanþã au mai contribuit alãturi de
cei enumeraþi mai sus ºi: Bîrlog
Andrei, Purea Andrei, Ilioiu Laurenþiu,
Banu Silviu, ªerban Andrei, Popescu
Cãlin.

Grupele de copii - Baby (2009-
2011) ºi Minibaschet (2007-2008) -
au fost înscrise la Festivalul Naþional
de Minibaschet de la care sperãm
într-un  rezultat la fel de bun.

PPrrooff..  PPaarrnniiaa  OOvviiddiiuu

Într-o societate în care evoluþia
aduce cu sine un grad ridicat de
imprevizibilitate, este dificilã
crearea unei stabilitãþi persistente.
Schimbãrile comportamentale ale
grupurilor sociale produc un flux
continuu de transformãri la nivelul
tuturor domeniilor sociale, iar cul-
tura este caracterizatã de aceastã
dinamicã puternicã.

Centrul Cultural European
Pucioasa este o instituþie de culturã
de interes public care genereazã
spectacole, în care au loc mani-
festãri cultural artistice ocazionate
de diversele evenimente din viaþa
oraºului, spectacole, producþii pro-
prii sau evenimente prilejuite de
schimburile culturale cu alte instituþii
profesioniste din þarã ºi strãinãtate.
Are o salã de spectacole, spaþii
pentru cursuri ºi ateliere, sãli pentru
seminarii, spaþii expoziþionale, toate
cu dotãri specifice activitãþilor pen-
tru care servesc.

Diseminarea informaþiei pe
canalele de comunicare adecvate a
constituit o preocupare continuã a
instituþiei, conºtientizând impor-
tanþa mass-media în viaþa publicã.
Creºterea parteneriatelor media a
determinat crearea unei mai bune
vizibilitãþi a instituþiei ºi pãstrarea
unui contact permanent al publicului
cu activitatea acesteia. Creºterea
acceleratã a apariþiilor în mass-
media locale ºi naþionale, complexi-

tatea ºi frecvenþa sporitã a comuni-
catelor de presã au condus la culti-
varea interesului publicului pentru
proiectele Centrului Cultural
European Pucioasa. Expunerea
pozitivã ºi susþinutã a imaginii
Centrului Cultural European
Pucioasa în mass-media a atras
interesul multor instituþii, fundaþii
sau asociaþii culturale, care ulterior
au devenit partenere în cadrul unor
proiecte artistice. Am acordat
atenþie sporitã optimizãrii paginii
facebook si ne concentram pe
realizarea unei paginii web ºi la
pãtrunderea în motoare de cãutare.
Am considerat cã prezenþa în social
media ºi folosirea fiecãrui instru-
ment pe care mediul online ni-l
pune la dispoziþie sunt esenþiale

pentru a rãmâne apropiaþi celor
care cunosc deja instituþia ºi pentru
a o face cunoscutã unui numãr cât
mai crescut de persoane, dar mai
ales în rândul tinerilor, dat fiind fap-
tul cã potrivit unor studii, peste 70%
dintre tineri folosesc mediul online
pentru a obþine mai multe informaþii.
Folosind veritabilele canale de
comunicare, precum Facebook,
YouTube, Twitter, Istagram actua-
lizate permanent, cu prezentarea
evenimentelor, premierelor, lan-
sãrilor, expoziþiilor, am reuºit disem-
inarea informaþiei unui grup þintã
numeros, într-un timp foarte scurt.
De asemenea, transmisia online
(live) a celor mai importante eveni-
mente a adus un numãr important
de vizualizãri, favorizând creºterea

încrederii publicului.
O reputaþie solidã localã a insti-

tuþiei întãreºte loialitatea consuma-
torilor de culturã, iar prezenþa activã
în viaþa comunitãþii prin susþinerea
evenimentelor reafirmã identitatea
ºi imaginea Centrului Cultural
European Pucioasa, stârnind un cli-
mat de încredere ºi simpatie în rân-
dul publicului. Parteneriatele
încheiate pentru organizarea unor
evenimente culturale au fost atent
selectate, þinând cont de amploarea
evenimentului ºi impactul asupra
publicului, notorietatea instituþiei
sau organizaþiei partenere, rapor-
tate la beneficiul de imagine pe care
îl aduc insituþiei.

DDaann  ÞÞooppaa,,  mmaannaaggeerr  CCeennttrruull
CCuullttuurraall  EEuurrooppeeaann  PPuucciiooaassaa

PPrreevveenniirreeaa vviioolleennþþeeii
îînn ffaammiilliiee

Violenþa în familie reprezintã orice agre-
siune fizicã, psihicã, verbalã, sexualã sau
economicã, sãvârºitã cu intenþie de cãtre un
membru al familiei, împotriva altui membru
al aceleiaºi familii.

Ea nu se manifestã într-un episod izolat,
ci se repetã atunci când nu se iau mãsuri.

Violenþa în familie este prevãzutã ca
infracþiune în Codul Penal.

În cazul în care sunteþi victima unui act
de violenþã:

- Sunaþi imediat la 112!
- În cazul în care nu existã timp suficient

pentru a suna, strigaþi tare ºi deschideþi
eventual geamul pentru a fi auziþi de vecini.

- În cazul unor lovituri, încercaþi sã vã
protejaþi faþa ºi capul, pãrþile sensibile ale
corpului.

- Cereþi un ordin de protecþie (acesta se
emite în maxim 72 de ore de la momentul
înregistrãrii cererii).

- Adresaþi-vã, pentru ajutor, Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului de care aparþineþi.

În conformitate cu prevederile legii, poþi
beneficia de:

- adãpost temporar în centre pentru
mamã ºi copil, victime ale violenþei în fami-
lie;

- consiliere psihologicã;
- ajutor de urgenþã care poate consta în

suportarea cheltuielilor legate de închiri-
erea unei locuinþe pentru o perioada de 1-
12 luni, suma oferitã variind în funcþie de
planul de servicii aprobat pentru fiecare ca-
tegorie de beneficiari la nivel local;

- în condiþiile legii, ajutor pentru achi-
ziþionarea alimentelor de bazã ºi/sau
medicamente, rechizite.

ªªeeffuull  PPoolliiþþiieeii  OOrraaººuulluuii  PPuucciiooaassaa
CCoommiissaarr  ªªeeff  ddee  PPoolliiþþiiee  LLUUPPUU  VVLLAADD

Pucioasa, ddin nnou îîn ttop lla bbaschet!

CCeennttrruull CCuullttuurraall EEuurrooppeeaann
eessttee aall oorraaººuulluuii PPuucciiooaassaa
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DIVERSE

11..  NNEEWW  YYOORRKK
Cu toþii ºtim cã New York este una

dintre cele mai cunoscute metro-
pole ale lumii, cã este cel mai populat
ºi cel mai vizitat oraº al SUA, cã este
cel mai cântat, cel mai promovat, cel
mai cel dintre cele mai. Însã ºtiaþi cã:

-în New York se naºte un copil la
fiecare 4.4 minute?

-hotel Waldorf Astoria are propria
platformã de tren secretã?

-strãzile oraºului sunt anual pla-
toul de filmare pentru aproximativ
40.000 filme?

22..  CCAAPPEE  TTOOWWNN
ªtiaþi cã puteþi sã vã daþi cu sania

în Africa de Sud? Da! Exact! În Cape
Town este singurul loc din Africa unde
existã o pârtie de … sãniuº.
Pârtieeeeee!

33..  SSIINNGGAAPPOORREE
Noi, dar ºi americanii, cam suntem

amatori de… mestecat gumã. Atenþie
la acest obicei când ajungeþi în
Singapore. Nu doar cã guma de
mestecat se poate cumpãra numai pe
bazã de reþetã, dar dacã eºti prins cã
o scuipi pe stradã vei primi o amendã
usturãtoare! Exersaþi baloanele din
guma când ajungeþi acasã.

44..  BBUUDDAAPPEESSTTAA
Fosta capitalã a Imperiului Austro-

Ungar este renumitã în întreaga lume
pentru arhitectura deosebitã a
clãdirilor istorice, pentru frumuseþea
peisajelor urbane ºi fluviale ºi pentru
apele termale ºi SPA-urile cãrora li 

s-a dus renumele peste mãri ºi þãri.
Nu vã spunem acum de ce sã vizitaþi
Budapesta – vã lãsãm pe voi sã citiþi
despre principalele obiective turistice
din Budapesta, însã vã spunem doar
atât: în fiecare zi, în Budapesta, ies la
suprafaþã 70 milioane litri de apã ter-
malã! Cu o aºa cantitate de sãnãtate
purã nu-i de mirare de ce aici veþi gãsi
cele mai frumoase bãi termale din
lume.

55..  PPAANNAAMMAA
Panama este singurul loc din lume

în care puteþi vedea cum rãsare
soarele din Oceanul Pacific ºi cum
apune în Oceanul Atlantic.

66..  CCHHIINNAA
Nu, nu vã spunem nimic de Marele

Zid Chinezesc sau de
fabulosul Beijing. Acum vã spunem
ceva ce sigur nu stiaþi: Republica
Popularã Chinezã este împãrþitã în
„China de Orez” ºi „China de Fidea”?
În sudul þãrii se consumã mai mult
orez decât fidea, pe când în nordul
þãrii celebrii noodle se consumã cu
precãdere, cu mult înaintea orezului.

77..  IITTAALLIIAA
De la Coasta Amalfi pânã

la Florenþa, în Italia ai atât de multe de
vãzut! Nu e de mirare cã Italia este
þara cu cele mai multe situri ale patri-
moniului mondial UNESCO.

88..  HHOONNGG  KKOONNGG
ªtiaþi cã Hong Kong este format

din 263 de insule? Dar ºtiaþi cã multe
dintre ele sunt foarte verzi, ceea ce le
transformã într-un adevãrat „El
Dorado” pentru iubitorii de naturã?

99..  VVAANNCCOOUUVVEERR
Cã Vancouver este situat aproape

de fiecare datã în topul clasamentelor
celor mai indicate oraºe pentru cali-
tatea vieþii o ºtim cu toþii. Însã ºtiaþi cã
tot Vancouver este unul din cele mai
curate oraºe din lume? 

OOrriizzoonnttaall
Tasta.
Vizionat (la cinema).
A reproduce gesturile.
Specific.
Propulseazã sângele în corp.
Extras dintr-un fragment.

IInnggrreeddiieennttee ppeennttrruu bbllaatt
- un tort de 2 etaje, 14-16 porþii
Timp de preparare: 1 orã, Dificultate redusã
● 200ml ulei 
● 120g zãhar tos 
● 100g zahãr brun
● 3 ouã mari
● miezul de la un baton de vanilie
● 200g fãinã
● o linguriþã scorþiºoarã 
● câte ½ linguriþã nucºoarã, cuiºoare, ienibahar

- mãcinate
● o linguriþã sare
● o linguriþã praf de copt
● o linguriþã bicarbonat de sodiu
● 250g morcovi daþi pe rãzãtoare micã
Mai întâi încingem cuptorul la 180°C, apoi

pregãtim blatul: amestecãm cu mixerul la vitezã
medie, 3-4 minute, ouãle, uleiul, zahãrul tos ºi
zahãrul brun, pânã avem o cremã ca o alifie, groasã
ºi deschisã la culoare.

Punem desupra fãina, sarea, praful de copt,
bicarbonatul, sarea ºi condimentele, amestecãm
bine, pânã avem o compoziþie omogenã, 4-5 minute
cu mixerul la vitezã medie.

La final, adãugãm morcovii daþi pe rãzãtoare ºi
amestecãm bine.

Turnãm compoziþia în tava cu pereþi detaºabili,
tapetatã cu hartie de copt, iar pereþii cu puþin unt ºi
fãinã. Nivelãm compoziþia ºi dãm tava la cuptor 30-
35 min sau pânã trece testul scobitorii. Cât blatul stã
la cuptor, ne ocupãm de cremã.

IInnggrreeddiieennttee ppeennttrruu ccrreemmãã::
● 250g mascarpone 
● 100ml friºcã lichidã 
● 200g zahãr pudrã vanilat 
● 200g marþipan alb 
Mai întâi amestecãm mascarpone singur, pânã

e foarte cremos, apoi punem 100g zahãr pudrã
vaniliat ºi amestecãm pânã zahãrul este topit com-
plet. Separat, batem friºca cu 100g zahãr pudrã
vanilat, pânã avem o friºcã tare, apoi o amestecãm
cu cremã de mascarpone încet, cu spatula, ca sã
nu se lase friºca ºi sã nu se taie crema.

Lãsãm blatul sã se rãceascã de tot, apoi îl tãiem
în jumãtate, cât de egal se poate. Aºezãm un blat
pe platou, punem un strat subþire de cremã, apoi
întindem marþipanul într-o foaie subþire de 3-4 mm
(este foarte important sã întindem marþipanul pe
planºeta bine pudratã cu zahãr, ca sã nu se
lipeascã) ºi folosim pereþii detaºabili ai formei de
copt pentru a-l tãia exact pe mãrimea tortului.
Punem foaia de marþipan peste primul strat de
cremã.

Peste marþipan mai punem un strat subþire de
cremã, apoi al doilea blat.

Nu ne rãmâne decât sã îmbrãcãm tortul în
cremã, sã o nivelam frumos, sã decorãm tortul dupã
pofta inimii ºi sã îl lãsãm peste noapte sã se aºeze.

Poftã bunã!

Tort dde mmorcovi

VVeerrttiiccaall
Având o atitudine de

reproº
Surse de fotoni
Reunit într-o bucatã.
Suferinþã fizicã, chin.
Agresat.

REBUS

Pentru a oferi o imagine cât mai
clarã asupra situaþiei pe care adminis-
traþia actualã a înfruntat-o în imple-
mentarea proiectelor ºi þinând cont de
anumite voci care susþin cã lucrurile se
miºcã prea încet, vã prezentãm câteva
date despre proiectele europene
depuse în cele 2 (douã) mandate ale
fostei administraþii, condusã de domnul
Dãnuþ Bãdãu.

Aºadar:
1. Proiectul pentru modernizarea ºi

extinderea ªcolii nr. 4 Elena Donici
Cantacuzino: contractul de proiectare
dateazã din 2008, proiectul a fost
depus la ADR Sud Muntenia pe
28.07.2009, Contractul de finanþare a
fost semnat în 14.08.2013, Contractul
de lucrãri a fost semnat în 16.04.2014,
iar lucrãrile au fost finalizate (ºtiþi cu
câtã greutate) în 11.10.2016, la 8 ani

de la iniþierea investiþiei!
2. Proiectul pentru reabilitare ºi

modernizare ªcoala nr. 1 Mihai
Viteazul: Contractul de proiectare este
din 2008, proiectul a fost depus la ADR
Sud Muntenia pe 06.08.2009,
Contractul de finanþare a fost semnat
în 03.04.2014, Contractul de lucrãri a
fost semnat în 01.09.2014, iar recepþia
lucrãrilor a fost fãcutã pe 23.10.2015,
la 7 ani de la demararea proiectului!

3. Proiectul Dezvoltarea zonei turis-
tice Pucioasa - reabilitare ºi modern-
izare drumuri de interes local,
Contractul pentru elaborarea docu-
mentaþiei tehnice dateazã din 2009,
proiectul a fost depus la ADR Sud

Muntenia în 11.12.2009, Contractul de
finanþare dateazã din 29.11.2011,
Contractul de lucrãri a fost semnat în
05.09.2013, iar recepþia la terminarea
lucrãrilor a fost fãcutã în 29.10.2016,
adicã tot la 7 ani de la începerea
lucrãrilor!

Este adevãrat, avem obligaþia de a
privi la prezentul ºi viitorul oraºului,
fãrã sã ne raportãm la trecut!

Însã, trebuie sã evaluãm corect
toate demersurile fãcute foarte susþin-
ut ºi transparent de actuala adminis-
traþie. Lumea trebuie sã cunoascã de
unde s-a plecat, încotro ne îndreptãm,
care sunt costurile ºi care este orizon-
tul de aºteptare!

Câteodatã ccomparaþiile
sunt nnecesare!
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SSttiimmaaþþii cceettããþþeennii,, 
Referitor la proiectele finanþate din fonduri externe nerambursabile, vã informãm cu

privire la situaþia implementãrii acestora la nivelul UAT oraºul Pucioasa, în cadrul pro-
gramãrii financiare 2014 - 2020:

PPrrooiieeccttee ppeennttrruu
PPuucciiooaassaa

VVãã  pprreezzeennttããmm  oo  ssccuurrttãã  ddeessccrriieerree  aa  aacceessttoorr
pprrooiieeccttee::

""DDeezzvvoollttaarreeaa  iinnffrraassttrruuccttuurriiii  ttuurriissttiiccee  îînn  ssttaaþþiiuunneeaa
bbaallnneeoocclliimmaattiiccãã  oorraaººuull  PPuucciiooaassaa"" - se vor reabilita 7
strãzi din zona centralã a oraºului Pucioasa (str.
Avram Iancu, Aleea Ardealului, bd. Gãrii, str.
Libertãþii, str. 1 Decembrie, str. Stadionului, str.
Dacia), precum ºi 2 strãzi care fac legãtura între
Brãneºti ºi Moþãieni prin Pucioasa-Sat, pe malul
Râului Ialomiþa (DC 136a ºi str. Carierei), cu un
total de 6,2 km, inclusiv trotuare ºi ºanþuri de prelu-
are a apei pluviale. De asemenea, se vor amenaja
2 zone verzi (Parcul Gãrii ºi Grãdina de la Stadion)
ºi se va achiziþiona un trenuleþ pentru transportul
turiºtilor.

""ÎÎnnffiiiinnþþaarree  cceennttrruu  ssoocciiaall  ppeennttrruu  ppeerrssooaannee  vvâârrsstt--
nniiccee  pprriinn  rreeaabbiilliittaarree  ccllããddiirree  PP++22"" - se va reabilita
fostul cãmin de nefamiliºti din cartierul Filaturã ºi se
va transforma în Centru de zi pentru persoane
vârstnice, beneficiarii direcþi fiind cei aproximativ
4800 de pensionari ai oraºului Pucioasa, Se vor
amenaja: cabinet de consiliere, salã de întreþinere
ºi vestiare, salã de lecturã, salã multimedia, salã de
picturã, salã de informaticã, salã de jocuri, salã de
festivitãþi, salã de tricotaj/broderii, salã
meºteºuguri. De asemenea, sunt prevãzute lucrãri
de consolidare, extindere cu lift exterior, amenajãri
exterioare, reþele exterioare ºi sistem de detecþie
incendiu.

""CCrreeaarree  ggrrããddiinnãã  ppuubblliiccãã  ppeennttrruu  aaggrreemmeenntt  ººii
rreeccrreeeerree  ppee  ssttrr..  AAvvrraamm  IIaannccuu"" - se propune revigo-
rarea unei zone degradate din oraºul Pucioasa prin
demolarea unei foste centrale termice aflatã în
stare avansatã de depreciere ºi amenajarea unei
grãdini în suprafaþã de 1398 mp, ce deserveºte un
cartier de 7 scãri de locuinþe colective, precum ºi
întreaga stradã Avram Iancu (un total de aproxima-
tiv 550 de persoane).

""AAmmeennaajjaarree  zzoonnãã  ddee  aaggrreemmeenntt  ººii  ppeettrreecceerree  aa
ttiimmppuulluuii  lliibbeerr  pprriinn  rreeccoonnvveerrssiiaa  ººii  rreeffuunnccþþiioonnaalliizzaarreeaa
tteerreennuulluuii  ddiinn  lluunnccaa  rrââuulluuii  IIaalloommiiþþaa"" - se propune
amenajarea unei zone de agrement ºi petrecere a
timpului liber prin reconversia ºi refuncþionalizarea
terenului degradat în suprafaþã de 20.250 mp, situ-
at în zona luncii Ialomiþei a oraºului Pucioasa. Se
vor amenaja pe cele 2 ha o zonã de agrement ºi
petrecere a timpului liber cu dotãri sportive (pistã
de biciclete, skatepark, 2 terenuri de tenis, din care
unul se transformã în pationar în perioada de iarnã,
minifotbal, badminton, vestiare), piscinã, zonã de
picnic cu foiºoare, loc de fitness ºi loc de joacã pen-
tru copii. De asemenea, se vor amenaja parcãri
pentru întreaga zonã de agrement ºi se va mo-
derniza drumul de acces de 500 m lungime, inclu-
siv reþelele de utilitãþi ºi canalul colector de ape plu-
viale.

""MMooddeerrnniizzaarree  ººii  aammeennaajjaarree  ppeeiissaaggeerrãã  îînn  zzoonnaa
cceennttrraallãã  aa  ssttaaþþiiuunniiii  bbaallnneeoocclliimmaattiiccee  oorraaºº  PPuucciiooaassaa""
- acesta este unul dintre proiectele de suflet, ce
urmãreºte revitalizarea imaginii oraºului prin mo-
dernizarea ºi reamenajarea Parcului Central

"Nicolae Grigorescu" ºi a strãzii adiacente (DJ 710)
din zona centralã a oraºului Pucioasa, implicit tro-
tuarele ºi spaþiile verzi. Sunt prevãzute moder-
nizarea parcului (cu zone plantate, alei pietonale,
mobilier urban, iluminat ornamental, jocuri de apã),
modernizarea zonei pietonale din jurul monumen-
tului, crearea unei zone de promenadã de-a lungul
Vãii Negre, modernizarea zonei sportive (cu teren
de tenis, teren de minifotbal ºi vestiar), amenajarea
unei grãdini ornamentale, crearea unei parcãri în
zona accesului din DN71, precum ºi reabilitarea
DJ710 (str. Republicii ºi str. Cerealiºti) pe o lungime
de 1,2 km, inclusiv trotuare, pluviale, spaþii verzi
amenajate, iluminat public ornamental ºi canalizaþi
pentru îngroparea reþelelor de telecomunicaþii.

""CCrreeaarree  zzoonnãã  ddee  aaggrreemmeenntt  MMOOÞÞÃÃIIAANNCCAA  îînn
ssttaaþþiiuunneeaa  bbaallnneeoocclliimmaattiiccãã  oorraaºº  PPuucciiooaassaa""  - se va
pune în valoare un loc superb, cu o deschidere
extraordinarã, aceasta fiind prima etapã de dez-
voltare a zonei "Moþãianca", cu dorinþa de a muta
aici centrul de greutate. În cadrul acestui proiect se
va amenaja un spaþiu de agrement pe terenul în
suprafaþã de 19.393 mp de pe dealul Moþãianca. Se
va crea o zonã de spectacole cu gradene înierbate,
parc canin, zonã de picnic, piaþetã centralã, loc de
joacã pentru copii, zonã de skatepark, zone de
sport. belvedere, mobilier urban, zone plantate ºi
jocuri de apã, etc. Parcarea va fi amenajatã în
partea de jos, pe str. Carierei, iar drumul de legã-
turã dintre parcare ºi zona de agrement (aprox. 350
m) va fi modernizat.

""CCrreeººtteerreeaa  eeffiicciieennþþeeii  eenneerrggeettiiccee  aa  SSppiittaalluulluuii
OOrrããººeenneesscc  PPuucciiooaassaa""  - obiectivul general al proiec-
tului este creºterea eficienþei energetice a Spitalului
Orãºenesc Pucioasa, ca urmare a realizãrii
mãsurilor pentru reducerea consumurilor de
energie. Alãturi de celelalte proiecte, aceastã
investiþie va transforma spitalul într-o unitate me-
dicalã modernã. Pentru atingerea obiectivelor pro-
puse prin proiect sunt prevãzute: înlocuirea
acoperiºului în ºarpantã cu unul în terasã ºi
hidroizolarea acestuia, reabilitarea interioarelor ºi
modernizarea tuturor instalaþiilor, reabilitarea ter-
micã a anvelopei, înlocuirea sistemului de încãlzire
cu unul independent energetic (pompe de cãldurã,
panouri fotovoltaice), refacerea finisajelor inte-
rioare.

""EEffiicciieennttiizzaarree  eenneerrggeettiiccãã  pprriinn  rreeaabbiilliittaarreeaa  ººii
ccoonnssoolliiddaarreeaa  ccllããddiirriilloorr  rreezziiddeennþþiiaallee  ddiinn  oorraaººuull
PPuucciiooaassaa""  - str. Avram Iancu, Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3"
- proiectul are ca obiectiv sprijinirea eficienþei ener-
getice, a gestionãrii inteligente a energiei ºi a uti-
lizãrii energiei din surse regenerabile în cele 3
clãdiri rezidenþiale. Creºterea eficienþei energetice
pentru Blocurile 1, 2 ºi 3 pe strada Avram Iancu,
oraºul Pucioasa se va realiza prin lucrãri de reabi-
litare termicã a anvelopei, lucrãri de reabilitare ter-
micã a sistemului de încãlzire, instalarea unor sis-
teme alternative de producere a energiei din surse
regenerabile.

Vom continua sã vã informãm cu privire la sta-
diul tuturor proiectelor aflate în desfãºurare!

iinngg..  AAnnaa  CCoonnssttaannttiinn  EEmmiilliiaann

RReeddaaccttoorr:: AAlleexxaannddrraa RRiizzeeaa


