
...  “  Nu  sântu  vremile  supt  cârma  omului,  ce  bietul  om  supt  vremi”    -  Miron  Costin
MAXIMA EDIÞIEI:
„Nu te iubesc pentru ceea ce eºti, ci pentru ceea ce sunt
atunci când sunt cu tine!”
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MARTIE
(31 de zile – ziua este egalã cu noaptea)

PEªTI – 19 februarie – 20 martie
Astrologic, martie începe cu Soarele în semnul Peºtilor ºi

sfârºeºte în cel al Berbecului, iar astronomic debuteazã cu
astrul zilei în constelaþia Vãrsãtorului ºi se încheie în cea a
Peºtilor.

Numele lunii vine din limba latinã, de la zeul Mercur – zeul
rãzboiului în mitologia romanã. Sub împãratul Romulus, anul
începea cu aceastã lunã, abia în anul 45 Î.H., atunci când Iulius
Cezar a introdus Calendarul iulian, anul începea la 1 ianuarie.
Grecii numeau aceastã lunã Elaphebolion, iar în România, po-
pular, martie este numitã Mãrþiºor. Este luna în care încep
aratul ºi semãnatul, se curãþã livezile ºi grãdinile ºi se scot
stupii de la iernat.

I.L. Caragiale spunea despre luna martie: „Se zice cã prea-
sfinþii pãrinþi de la sinod vor posti tot postul, dacã nu vor
mânca dulce”.

Calendarul lunii martie:

Sãrbãtori religioase ortodoxe:
9 martie – Sfinþii 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei
25 martie – Buna Vestire

Tradiþii populare:
1 martie – Dochia, Mãrþiºor, Intrarea în Zilele Babei,

Moºii de iarnã
9 martie – Mãcinicii, Ieºirea din Zilele Babei, Sâmbra

Plugului
10 martie – Începutul Postului Mare, Spolocania,

Lunea Curatã
17 martie – Alexii, Ziua ªarpelui, Ziua Peºtelui
25 martie – Ziua Cucului, Blagoveºtenia

Sãrbãtori laice:
1 martie – Ziua Mondialã a Protecþiei Civile
3 martie – Ziua Mondialã a Scriitorilor
8 martie – Ziua Internaþionalã a Femeii
20 martie – Ziua Internaþionalã a Presei Libere
21 martie – Ziua Mondialã a Poeziei
25 martie – Ziua Poliþiei Române
27 martie – Ziua Internaþionalã a Teatrului

Aniversãri ºi comemorãri:
5 ani de la moartea actriþei Vasilica Tastaman
75 de ani de la naºterea poetului Nichita Stãnescu (m.1983)
95 de ani de la moartea poetului Panait Cerna
100 de ani de la naºterea poetului Virgil Carianopol (m.1984)
105 ani de la naºterea scriitorului Tudor Muºatescu (m.1970)
110 ani de la naºterea istoricului Constantin Daicoviciu (m.1973)
195 de ani de la naºterea poetului Cezar Bolliac (m.1881)
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Ziua naþionalã a:
Irlandei – 17 martie
Greciei – 25 martie
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Lumea dumnezeiascã a zãpezii
a fost ºi anul acesta cam zgârcitã
cu noi. O iarnã fãrã prea multã vir-
tute ºi vinovãþie de a fi – ne pã-
rãseºte – cãutându-ºi demnitatea
prin desculþul copilãriei noastre.

Ca un copil cu orgoliul rãnit
inutil, încerc sã mã opresc câteva
clipe: intuiesc ceva în þipãtul
nerostit al copacilor, al ferestrelor
nedeschise, al paºilor neºoptiþi...

Dumnezeu pune la cale ceva: se
schimbã la faþã pãmântul!

Virtuþile vieþii vor triumfa în
zâmbetul din mereu aºteptãrile
noastre.

Cocori neatinºi, ghiocei iertaþi
de zãpadã, licãr de iarbã, abur cu
iz verde de pãmânt, adieri de vânt
despletit, mirosul fumului de frun-
ze arse curmând dezorientarea
transhumanþei, muguri grãbiþi de
liliac, mãrþiºoare, postul Paºtelui,
Ziua Femeii, grija þãranului român
pentru muncile inutile ale pãmân-
tului, zile mai lungi, altfel de
îmbrãcãminte, rogvaiv desfrânat...

Toate acestea ºi multe altele
vor încerca sã reconstruiascã
povara dulce a unui nou ºi totuºi
etern anotimp: Primãvara!

Se schimbã faþa pãmântului!
Seminþele lumii îºi vor þipa ros-

tuirea!
Este vremea miracolelor, a mi-

racolelor palpabile cu ochii, cu
mâinile, cu sufletul...

Aerul va deveni mai bun, în-
vãþându-ne necondiþionat aºtep-
tãrile, lumina va triumfa, nenãs-
cuþii îºi vor þipa drepturile sacre...

Luminã, multã luminã va fi în
cer ºi pe pãmânt: e rost de viaþã ºi
zâmbet!

Se schimbã la faþã pãmântul!
E multã luminã: luminã de frun-

zã, luminã de flori, luminã de
zbor, luminã de viaþã...

Nu-mi mai e milã de tine, iarnã!
Viaþa coboarã din cer pe pã-

mânt!
E atâta verde ºi floare!

*
De-a lungul vremilor, FEMEIA

a fost surghiunitã în fel ºi chip pe
„piedestalul” inferioritãþii faþã de

bãrbat, în ciuda faptului cã ea ges-
tioneazã cele mai deosebite în-
suºiri ºi calitãþi umane. Fãrã exis-
tenþa femeii, frumuseþea ar fi
rãmas o noþiune abstractã.

Tandreþea, gingãºia, dragostea,
spiritul gospodãresc, ataºamentul,
clemenþa sunt câteva din realele
calitãþi ce caracterizeazã o femeie
normalã. Dincolo de toate aces-
tea, Dumnezeu a fãcut ca femeia
sã fie cea dãtãtoare de viaþã,
aceastã însuºire universalã gene-
rând o alta: spiritul matern.
Astfel, femeia nãscutã devine
nãscãtoare, nãscãtoare de oameni,
de viaþã. Acestei femei îi spunem
simplu: mamã.

Oare ce s-ar fi ales din copilãria
noastrã fãrã mâinile ei, fãrã atin-
gerea lor unicã dãtãtoare de cãl-
durã, dragoste, înþelegere, ocro-
tire, stare de bine?

De ce oare primul cuvânt rostit
de toþi, cei care compunem a-
ceastã omenire în întreg spaþiul ei

finit ºi infinit, este MAMÃ? Viaþa
a început pentru noi toþi la pieptul
mamei. Acolo, aproape de sufletul
ei, am cunoscut fiecare dintre noi
primele noþiuni despre viaþã,
despre dragoste ºi acolo, lângã
sufletul ei, rãmânem tot timpul,
indiferent de paºii pe care îi
facem, iar în momentul final al
despãrþirii de aceastã lume, ca un
omagiu pentru tot ce a fost pentru
noi, îi pronunþãm pentru ultima
oarã numele: MAMÃ.

Mãcar acum, de ziua ta, vreau
sã mã aplec cu devotament ºi
smerenie în faþa ta, FEMEIE, ºi
sã-þi mulþumesc în numele zilelor
petrecute de mine, pe aici prin
preajma ta, pentru tot ce faci pe
acest pãmânt ºi sã ierþi greºelile
noastre aºa cum ºi noi iertãm
câteodatã greºiþilor noºtri.

La mulþi ani, FEMEIE!

Emil PROªCAN

Despre primãvarã, zâmbet ºi eternitate
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În slujba ta, Omule!
Primar
Viceprimar
Secretar
Director executiv

Urbanism
Registrul agricol, cadastru ºi

agriculturã
Registraturã
Arhivã
Casierie buget-contabilitate
Impozite ºi taxe

- persoane juridice
- persoane fizice
- casierie

Poliþist comunitar de serviciu

Investiþii, integrare europeanã,
achiziþii publice ºi marketing

Administrare patrimoniu
Mediu
Stare civilã
Resurse umane
Audit public intern
Administraþie ºi gospodãrire

comunalã
Informaticã
Administraþie publicã
Buget-contabilitate

Juridic
Aparat permanent C.L.
Secretariat

Relaþii cu presa – „POªTALIONUL”
Protecþie civilã
Radioficare
Poliþie comunitarã

- poliþist comunitar de
serviciu

Serviciul public de asistenþã
socialã

Piaþã, obor
Casa de culturã
Biblioteca
Serviciul public comunitar de

evidenþã a persoanelor
Serviciul public de gospodãrire

comunalã
Serviciul public de producere ºi

furnizare a energiei termice

interior 39

interior 29
interior 16
interior 16
interior 26

interior 21
interior 24
interior 19
interior 23

etajul II interior 51 250970
etajul II interior 13 250137
etajul II interior 14 250101
etajul I interior 33 251649
PARTER

ETAJUL 1

ETAJUL 2

ÎN VECHIUL LOCAL AL PRIMÃRIEI

interior 18 251373
interior 30
interior 30
interior 28 250475*
interior 38
interior 38

interior 25
interior 25
interior 34
interior 22 251230

interior 15
interior 15
interioare 11, 12

- 252722
interior 17 250062

-
interior 31

interior 27

interior 20      250020
- 250132
- 250026
- 250897

-                      253309

interior 32    250885

-                   253335

Luni – joi: 08.00 – 12.30; 13.00 – 16.30
Vineri: 08.00 – 09.30, mai puþin Registratura, Impozite ºi taxe

ºi Starea civilã care au program pânã la 13.30

PROGRAMUL  DE  LUCRU  CU  PUBLICUL

Audienþe

Primar - luni: 10.00 – 14.00
Viceprimar - marþi: 10.00 – 14.00
Secretar - joi: 10.00 – 12.00
Dir. Executiv - joi: 10.00 – 12.00

* numãr de telefon valabil numai în afara orelor de program,
pentru situaþii de urgenþã (decese) 

A fost terminatã pavarea trotu-
arelor strãzii Spitalului, în acest
moment aceastã activitate se con-
tinuã pe strada Nicolae Bãlcescu,
tronsonul intersecþia bulevardului
Unirii cu strada Victoriei.

*
A fost finalizatã turnarea fun-

daþiei la noua clãdire aparþinând
Liceului Teoretic „Grigore Toci-
lescu”, investiþie care va duce la
extinderea cu încã ºase sãli de
clasã a instituþiei de învãþãmânt.

*
A fost întocmitã documentaþia

tehnicã necesarã investiþiei „Ex-
tindere reþele apã-canal”, facilitate
de care vor beneficia mizilenii ce

locuiesc pe strãzile Mihai Bravu,
Eroilor, Fundãtura Soarelui, Mir-
cea Vodã ºi Ghica Vodã.

*
A fost comandatã documentaþia

necesarã modernizãrii prin asfal-
tare a strãzilor Nicolae Bãlcescu,
24 Ianuarie, prelungire M.
Kogãlniceanu, Spitalului ºi George
Ranetti.

*
Au fost comandate proiectele de

modernizare prin asfaltare a 10
strãzi, aceastã investiþie fiind rea-
lizatã prin fonduri europene.

*
A fost finalizatã extinderea ilu-

minatului public pe strada
Locotenent Gheorghiu Vasile, în
paralel efectuându-se recepþia la
terminarea lucrãrii de extindere a
iluminatului public pe strada
Tohani. 

*

Dupã o înfriguratã aºteptare a
multor mizileni, întârzierea da-
torându-se în principal necesitãþii
de a fi parcurse anumite etape
birocratice, de curând au demarat
lucrãrile de edificare a magazinului
PLUS.

*
A fost definitivat iluminatul par-

cului ºi a grupului statuar aflat în
imediata vecinãtate a Primãriei

DIN  REALIZÃRILE  INSTITUÞIEI

În cadrul ºedinþei ordinare a
Consiliului Local Mizil desfãºuratã
în data de 31 ianuarie a.c., con-
silierii locali au aprobat indicatorii
tehnico-economici ai investiþiei
„Reabilitarea ºi modernizarea
reþelei de strãzi urbane ale
oraºului Mizil”, investiþia în val-
oare totalã de 17.497.838,80 lei
urmând a fi realizatã din creditul
contractat la B.C.R. – Agenþia

Ploieºti.
Pe aceastã cale, aducem la

cunoºtinþa cititorilor noºtri lista
cu respectivele artere de circu-
laþie care, în cel mai scurt timp,
vor fi supuse lucrãrilor de moder-
nizare:

- strada Nicolae Bãlcescu
- strada 24 Ianuarie
- strada George Ranetti
- strada Spitalului

- strada Democraþiei
- strada Cuza Vodã
- strada 13 Decembrie
- strada Tudor Vladimirescu
- bulevardul Gãrii
- strada I. L. Caragiale
- strada Jiului
- strada ªtefan cel Mare
- strada Matei Basarab
- strada General Praporgescu
- strada Mihai Kogãlniceanu

O  CERTITUDINE

Rãspunzând solicitãrii mai multor
cetãþeni privind modalitatea ºi programul de
înscriere în audienþe la primar –  activitate
care se desfãºoarã sãptãmânal, conform
anunþului inserat în rubrica „În slujba ta,
Omule!” a publicaþiei noastre – vã aducem la
cunoºtinþã cã înscrierile se fac zilnic,
numãrul maxim de persoane fiind 25.

Persoanele care solicitã sã fie primite în

audienþã în vederea rezolvãrii unor cazuri
importante, în funcþie de posibilitãþi, pot fi
primite în oricare zi.

Pentru sesizãri sau urgenþe, primarul
poate fi contactat ºi personal la telefoanele
250 027, 250 008 sau 0722 653 808, cutia
poºtalã reprezentând ºi o altã modalitate de
a comunica cu primarul.

REÞINEÞI!

Aveþi probleme cu autoritãþile locale?
Vreþi sã-mi semnalaþi un eventual abuz
comis de un funcþionar public al instituþiei?
Nu aþi fost tratat cu respectul cuvenit de
vreun angajat al Primãriei?
Doriþi sã mã sesizaþi în legãturã cu vreo
problemã serioasã, cu implicaþii deosebite
în viaþa oraºului sau a dumneavoastrã?
Nimic mai simplu!!!
Telefonaþi-mi la 250 027, interior 51, 250
970 sau 0722 653 808 – telefoanele mele –

sau scrieþi-mi pe adresa bulevardul Unirii
nr. 14 sau strada Mihai Bravu nr. 85, eventu-
al trimiteþi-mi un e-mail la
primaria_mizil@idilis.ro sau
postalionul_mizilean@yahoo.com ºi în
aceeaºi zi mesajele dumneavoastrã vor fi
pe biroul meu.
Nu uitaþi, suntem permanent „În slujba ta,
Omule!”

PPRRIIMMAARR,,
EEmmiill  PPRROOªªCCAANN

PUTEÞI  SÃ  CREDEÞI!

Începând cu data de 1 martie a.c., programul de lucru cu
cetãþenii al Serviciului Public de Asistenþã Socialã Mizil este

urmãtorul:
- luni – joi = 09.00 – 12.30; 13.00 – 14.00
- vineri = 08.00 – 10.00

ANUNÞ
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Zilnic, ºi din ce în ce mai apãsat, intimitatea cãminelor noas-
tre este penetratã de noianul diverselor produse ale mass-
mediei specifice unei societãþi dependente de informaþie. Dupã
ce o lungã perioadã românii au resimþit din plin lipsa acesteia,
fiind obligaþi sã accepte ºi sã se obiºnuiascã cu gustul fad al
informaþiilor meticulos cenzurate ºi direcþionate cãtre „for-
marea omului nou”, dupã ’90, deschisã fiind cutia Pandorei, o
mare parte dintre aceºtia au fost obligaþi sã devinã niºte con-
sumatori fãrã discernãmânt ai acestor produse, pãrtaºi fãrã voie
la mai toate nenorocirile omenirii.

Dacã noi, oamenii maturi, cei care avem uneori cutezanþa sã
afirmãm cã „le-am vãzut ºi auzit pe toate”, suntem oripilaþi de
multe dintre informaþiile vehiculate cu dãrnicie inconºtientã pe
mai toate canalele media ºi obligaþi sã le considerãm ca fiind
subprodusele unei societãþi bolnave, am avut curajul sã ne
punem vreodatã întrebarea cum acþioneazã ele asupra tinerilor
aflaþi încã la vârsta formãrii personalitãþii?

Autoritãþile în domeniu, dupã îndelungi bâlbâieli, au catadix-
it sã compartimenteze pe grupe de vârstã accesul copiilor ºi
tinerilor la sumedenia de producþii televizate de duzinã care, de
ani buni, atenteazã consecvent la bunul nostru simþ sau sã
restricþioneze proliferarea pornografiei în rândul acestora, dar
n-au fãcut însã niciun pas în domeniul unei corecte ºi stricte di-
seminãrii a informaþiilor ºi ºtirilor cãtre consumatorul tânãr, al
impactului pe care acestea îl au asupra celor care nu au încã for-
mate deprinderile de a discerne binele de rãu, frumosul de urât
ºi adevãrul de minciunã. Cât de serios am realizat cã ade-
vãrurile cu care nãdãjduim sã ne înarmãm copiii pentru viaþã
sunt uneori în totalã contradicþie cu realitãþile vehiculate cu
asiduitate criminalã în ziare ºi audiovizual?

...ªi pentru a încerca sã-mi argumentez aserþiunea de mai
sus, punctual, vã voi prezenta câteva mostre edificatoare:

- sã-þi iubeºti copiii ca pe lumina ochilor – „mame” care-ºi
abandoneazã cu o seninãtate revoltãtoare pruncii nou-nãscuþi în
spitale ºi tomberoane sau îi ucid în cuptoarele cu microunde ºi
cãzile de baie; maturi perverºi sau tineri debusolaþi care stigma-
tizeazã pe viaþã suflete nevinovate, supunându-le unor aberante
fapte de naturã sexualã;

- sã-þi iubeºti ºi respecþi pãrinþii – pentru lucruri de nimic sau
pentru a-i deposeda de mãrunta lor agonisealã de-o viaþã, copiii
nu pregetã sã-i suprime cu cruzime pe cei care le-au dat viaþã;

- sã preþuieºti ºi venerezi femeia – octogenare bolnave ºi lip-
site de apãrare sunt siluite ºi tâlhãrite cu bestialitate de tineri
cu vârste cuprinse între 18 ºi 25 de ani, care, încolþiþi, aruncã
vina pe bãuturã sau sãrãcie;

- sã nu furi sau sã tânjeºti dupã bunul altuia – angajaþi de vazã
ºi bine retribuiþi ai unor bãnci, îºi devalizeazã cu nonºalanþã pro-
priile instituþii pentru a-ºi satisface apucãturile maladive; bande
de crimã organizatã demoleazã clãdiri ºi furã sume importante
de bani împreunã cu seifurile în care sunt depozitate;

- sã ai respect ºi încredere în lege, instituþiile statului ºi slu-
jitorii acestora – clanurile þigãneºti înarmate declanºeazã ade-
vãrate lupte de stradã cu forþele de ordine în încercarea lor de
a-ºi împãrþi zonele de influenþã oneroasã sau pentru a-ºi impune
propriile legi; oameni politici, poliþiºti, jandarmi sau militari se
implicã în grave activitãþi cu caracter penal; mori cu zile, înfun-
zi puºcãria sau nu-þi sunt satisfãcute mãrunte cereri legitime
dacã nu mituieºti consistent o parte din personalul medical, din
justiþie sau nu oferi mici atenþii unor funcþionari publici; într-un
an electoral, unde lupta pentru demnitãþile bine plãtite se
anunþã mai crâncenã ca niciodatã, acþiunea de primenire moralã
a societãþii româneºti prin deconspirarea foºtilor delatori ai
organelor de opresiune comuniste este înfrânatã printr-o
decizie mai mult decât dubioasã.

„Societatea de azi, prin legi scrise sau nescrise, sancþioneazã
pe cei care nu se încadreazã în norme, pe cei care ºtiu dar nu
tac, pe cei care nu cred fãrã a cerceta, pe cei cãrora nu le e
teamã sã ia atitudine, pe cei care nu acceptã orbeºte dogmele
sau tradiþiile”...

Ne regãsim cumva printre aceºtia sau ne este mai comodã
neimplicarea ori tãcerea? 

Nu o sã încep aceste rânduri cu
„a fost odatã ca niciodatã...” , ci o
sã vã informez cã pe 11 februarie,
micul nostru orãºel a primit o
ineditã ºi onorantã vizitã, cea a
Alteþei Sale Radu, Principe de
Hohenzollern – Veringen, repre-
zentant special al Guvernului
României ºi consilier al Majestãþii
Sale Regele Mihai I, aceasta fiind
prima datã când un reprezentant al
guvernului ne viziteazã oraºul
între douã campanii electorale.

Aidoma prinþilor din basmele
copilãriei noastre, nici AS nu
pregetã sã lupte pentru diverse
cauze nobile, dar, mai presus de
toate, nu pregetã sã lupte pentru
România.

Colonel al Armatei Române,

doctor în ºtiinþe militare, dar ºi
mare iubitor al slovelor, nu a ezitat
sã-ºi exprime deschis opiniile sale,
printre numeroasele volume publi-
cate aflându-se: „Un rãzboi, un
exil, o viaþã”, „Elena – portretul
unei regine”, „Biblioteca în
flãcãri”, „Europa din noi”, însã nu
mulþi ºtiu despre rolul deosebit de

important pe care acesta l-a avut,
alãturi de MS Regele Mihai I,
privind integrarea României în
NATO, fiind, atunci ca ºi acum, un
neobosit susþinãtor al cauzei þãrii
noastre, mãrturie constituind cele
peste 150 de conferinþe susþinute
în nenumãrate þãri.

Vizita AS în Mizil face parte
dintr-un adevãrat periplu pe terito-
riul României ce are ca scop
cunoaºterea problemelor zonelor
vizitate, soluþionarea unora dintre
acestea, dar ºi conºtientizarea res-

pectivilor localnici despre posibi-
litãþile de valorificare a tradiþiilor
ºi resurselor naturale existente în
acele locuri.

Dupã ce a fost primit în clãdirea
instituþiei noastre conform sfintei
tradiþii româneºti – cu pâine ºi
sare –  ºi s-a întreþinut cordial cu

angajaþii Primãriei, în cabinetul
sãu ºi în prezenþa membrilor
Consiliului Local, domnul primar
Emil Proºcan i-a prezentat distin-
sului oaspete un scurt istoric al
oraºului nostru, realizãrile ºi nea-
junsurile cu care se confruntã
acesta, urmând ca în perioada ime-

diat urmãtoare, principele, împre-
unã cu colaboratorii sãi, sã stu-
dieze problematica expusã, iar în
vederea discutãrii unor eventuale
proiecte în ce priveºte oraºul nos-
tru, AS a invitat Consiliul Local ºi
conducerea Primãriei la Palatul

Elisabeta din Bucureºti.
A doua oprire a Prinþului Radu a

constituit-o Grupul ªcolar „Tase

Dumitrescu”, ocazie cu care, la
invitaþia directorului instituþiei de
învãþãmânt, domnul prof. Carol
Baciu, AS a inaugurat noua cance-
larie. În sala de festivitãþi a liceu-
lui, în prezenþa unui numeros audi-
toriu, oaspetele le-a vorbit tine-
rilor despre scopul cãlãtoriilor
sale, lansând totodatã ºi o provo-
care elevilor din clasele terminale,
aceea de a-l face pãrtaº la ideile
acestora despre cum ar vrea sã
arate oraºul lor peste câþiva ani.
„Cine ºtie, din peste 200 de minþi
este imposibil ca mãcar o idee sã
nu fie strãlucitã ºi sã placã celor ce
au puterea de a o rezolva” ºi-a
argumentat acesta provocarea
lansatã.

AS ºi-a încheiat scurta vizitã în
oraºul nostru la Spitalul Orã-
ºenesc „Sf. Filofteia”, gazde fiindu-
i managerul instituþiei, domnul
drd. ec. Leonard Roºu ºi domnul
dr. Romeo Mãrgãrit, care l-au con-
dus pe oaspete atât prin saloanele

bolnavilor, cât ºi în alte secþii,
inclusiv cea care gãzduia  viitori-
mea oraºului, secþia de nou-nãs-
cuþi, ulterior deplasându-se la
Domeniile Tohani, ocazie cu care a
vizitat ºi fostul conac al principelui
Nicolae.

Aºteptând urmãrile acestei vi-
zite, cu promisiunea cã vã voi þine
la curent cu noutãþile, „am încãle-
cat pe-o ºa ºi v-am spus povestea
sa!”

Gabriela Andreea NEGOIÞÃ

CCuu  ooccaazziiaa  pprriimmeeii  vviizziittee  îînn  oorraaººuull  MMiizziill,,  vvãã  mmuullþþuummeesscc  ppeennttrruu  oossppiittaalliittaattee  ººii  vvãã  ddoorreesscc  uunn
vviiiittoorr  pplliinn  ddee  rreeaalliizzããrrii,,  iinnssppiirraaþþiiee  ººii  nnoorroocc!!

AA  ffoosstt  oo  bbuuccuurriiee  ssãã  mmãã  îînnttââllnneesscc,,  îînn  ccuurrssuull  zziilleeii,,  ccuu  pprriimmaarruull  ººii  ccuu  ccoonnssiilliieerriiii  llooccaallii,,  ccuu  eelleevviiii
ººii  pprrooffeessoorriiii,,  pprreeccuumm  ººii  ccuu  rreepprreezzeennttaannþþii  aaii  mmeeddiiuulluuii  ddee  aaffaacceerrii  ººii  aaii  ssoocciieettããþþiiii  cciivviillee..

VVãã  aaººtteepptt  llaa  ppaallaattuull  EElliissaabbeettaa  ººii  ssppeerr  ccaa  vviiiittoorruull  ssãã  vvãã  ooffeerree  ººaannssaa  uunnoorr  pprrooiieeccttee  ccoommuunnee,,
dduurraabbiillee..

RRAADDUU,,  PPrriinncciippee  aall  RRoommâânniieeii
1111  ffeebbrruuaarriiee  22000088

Cuvinte aºternute de cãtre distinsul nostru oaspete în Cartea de Onoare a Primãriei oraºului Mizil

VIZITÃ  PRINCIARÃ  LA  MIZIL
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10.2. Indicative rutiere
Indicativele rutiere corespondente pentru fiecare

stat membru al U.E. sunt urmãtoarele: Austria – A,
Belgia – B, Bulgaria – BG, Cehia – CZ, Cipru – CY,
Danemarca – DK, Estonia – EST, Finlanda – FIN,
Franþa – F, Germania – D, Grecia – GR, Irlanda –
IRL, Italia – I, Letonia – LV, Lituania – LT,
Luxemburg – L, Malta – M, Marea Britanie – GB,
Olanda – NL, Polonia – PL, Portugalia – P, România
– RO, Slovacia – SK, Slovenia – SLO, Spania – E,
Suedia – S ºi Ungaria – H.

10.3. Asigurarea auto
Pe timpul cãlãtoriei în UE, poliþa de asigurare a

autovehiculului asigurã acoperirea minimã cerutã de
lege. Aceste reguli se aplicã ºi în cazul Islandei,
Norvegiei ºi Elveþiei. Persoana care cãlãtoreºte în
spaþiul comunitar trebuie sã verifice dacã asigurarea
autovehiculului acoperã ºi eventualele prevederi
suplimentare din legislaþia în domeniu din alte state.
Se poate avea în vedere ºi asigurarea autovehiculu-
lui în caz de avarii.

Cartea verde nu este obligatorie pe timpul cãlãto-
riei în statele UE, cu condiþia ca poliþa de rãspun-
dere civilã auto sã o includã, dar poate fi utilizatã
mai uºor în vederea obþinerii despãgubirilor în caz
de accident. Dacã persoana care cãlãtoreºte în UE
nu are asupra sa cartea verde, atunci ar trebui sã
aibã poliþa de asigurare.

Asiguratorul poate acorda persoanei asigurate un
formular european de asigurare în caz de accident,
un document standard care faciliteazã oferirea
declaraþiei pe loc în momentul producerii unui acci-
dent în altã þarã.

Reglementãrile europene faciliteazã obþinerea,
mai rapid, a compensaþiei pentru victimele acciden-
telor rutiere. Aceste reguli se aplicã nu doar în cazul
în care accidentul se petrece într-un stat UE, dar ºi
când accidentul se petrece între douã pãrþi originare
din statele membre UE, într-un stat din afara UE,
dar care face parte din sistemul cãrþii verzi.

S-au adus mai multe îmbunãtãþiri legislative în
anul 2005, care au avut în vedere facilitarea obþine-
rii ºi despãgubirii în urma asigurãrii, pentru ºoferi,
precum ºi îmbunãtãþirea protecþiei victimelor acci-
dentului, prin stabilirea unor standarde minime mai
mari pentru persoanele rãnite ºi bunurile distruse.

10.4. Conducerea autovehiculului în siguranþã
În toate statele membre UE este obligatorie

purtarea centurii de siguranþã pe locurile din faþã,
pe locurile din spate, precum ºi în autocare. Sca-
unele pentru copii, prevãzute cu centurã de sigu-
ranþã, trebuie sã fie utilizate de copiii care cãlã-
toresc în autoturisme.

De asemenea, din dotarea autoturismului nu tre-
buie sã lipseascã o serie de elemente extrem de
importante, precum: trusa medicalã, stingãtorul,
vesta reflectorizantã ºi triunghiul reflectorizant.

Trebuie reþinut cã în anumite state se cãlãtoreºte
pe partea stângã, respectiv în Cipru, Irlanda,
Malta ºi Marea Britanie.

Limita de vitezã pe autostrãzi este, în general, de
110, 120 sau 130 km/h, iar în localitãþi limita de
vitezã este de 50 sau 60 km/h. Totuºi, trebuie acor-
datã o atenþie deosebitã semnelor rutiere referi-
toare la limitele exacte ºi la orice condiþii speciale
care se aplicã.

Este strict interzis utilizarea telefonului mobil în
timpul conducerii autovehiculului, deoarece creºte
foarte mult riscul producerii accidentelor mortale.
În toate statele, utilizarea hands-free-urilor este per-
misã, dar în unele state utilizarea dispozitivelor de
tip hands-free cu cascã pentru ureche este interzisã.

continuare în numãrul urmãtor
Jr. Mirela BONCIOG

LLEEGGIISSLLAAÞÞIIEE
CCÃÃLLÃÃTTOORRIIEE    ÎÎNN    EEUURROOPPAA

O interesantã ºi atractivã broºurã editatã de
Ministerul Internelor ºi Reformei Administrative –

Direcþia Generalã Afaceri Europene ºi Relaþii
Internaþionale – ºi adresatã cetãþenilor români

care intenþioneazã sã cãlãtoreascã în scop turistic
în statele membre ale Uniunea Europeanã ºi în

spaþiul Schengen.

La iniþiativa domnului primar, pe data
de 12 februarie a.c., cu participarea a 15
edili ce au reprezentat consiliile locale
ale unor localitãþi aflate în vecinãtatea
oraºului Mizil (Jugureni, Cãlugãreni,
Gura Vadului, Fântânele, Vadu Sãpat,
Baba-Ana, Boldeºti-Grãdiºtea, Colceag,
Fulga, Sãlciile, Tomºani, Ceptura,
Ciorani, Sãhãteni ºi Nãeni), a fost consti-
tuitã „ASOCIAÞIA INTERCOMUNI-
TARÃ MIZIL XXI – 45”.

În alocuþiunile rostite la deschiderea
adunãrii, domnul Emil Proºcan ºi dom-
niºoara Petronela Sturz – consilier inte-
grare europeanã, au reiterat necesitatea
constituirii acestei asociaþii – unele fon-
duri europene alocate în vederea de-
rulãrii unor programe operaþionale nu
pot fi accesate decât în aceastã formulã
–, scopul declarat al implementãrii fon-
durilor astfel alocate fiind estomparea
sau eliminarea discrepanþelor de facturã
economicã dintre localitãþi, precum ºi
armonizarea regiunii.

Dupã semnarea de cãtre toþi partici-
panþii a actului de constituire al Aso-
ciaþiei, a fost propus ºi votat Consiliul
director al acesteia, în urmãtoarea com-
ponenþã:

- preºedinte: domnul Emil Proºcan,
primarul oraºului Mizil;

- vicepreºedinte: domnul Lucel
Zecheru, primarul comunei Nãeni;

- vicepreºedinte: domnul Marin
Voicu, primarul comunei Ciorani;

- membri: doamna Ileana Cârlan, pri-
marul comunei Cãlugãreni;

domnul Dumitru Mateiu, pri-
marul comunei Fântânele;

domnul Constantin Badea, pri-
marul comunei Fulga;

domnul Marin Enache, pri-
marul comunei Colceag;

- cenzor financiar: domnul Nicolai
Bulete, primarul comunei Baba-Ana.

ÎNCÃ  O  ªANSÃ  FRUCTIFICATÃ!

Recent, pe adresa instituþiei noastre a
sosit confirmarea selectãrii oraºului
Mizil,  pentru ca, alãturi de alte ºase
comunitãþi - Aninoasa, Horezu, Isaccea,
Pecica, Pucioasa ºi Târgu Neamþ - sã par-
ticipe la derularea proiectului „Ce-
tãþeanul ºi decizia publicã în secolul
XXI”, program aflat în derularea Cen-
trului de Resurse pentru participare pu-
blicã, Asociaþiei Oraºelor din România ºi

Fundaþiei „Parteneri pentru Dezvoltare
Localã” ºi finanþat de Uniunea Euro-
peanã prin Programul PHARE.

Principalele activitãþi ce vor fi des-
fãºurate în cadrul acestui nou proiect
sunt:

- formarea unui grup cetãþenesc de
minim 200 de persoane, care sã ajute
Primãria ºi Consiliul Local în identifi-
carea prioritãþilor locale;

- organizarea unui eveniment de con-
sultare a comunitãþii pe o temã de
interes local;

- elaborarea unui ghid dedicat comu-
nicãrii cu cetãþeanul, care va include ca
exemple acþiunile executate în cele ºapte
comunitãþi angrenate în acest proiect ºi
care va fi distribuit organelor adminis-
traþiei publice locale din toatã þara.

UN  NOU  PARTENERIAT!

Pe data de 19 februarie a.c., în prezenþa
domnului Emil Proºcan ºi a reprezen-
tanþilor partenerilor, a fost lansat oficial
proiectul „Vreau sã am acte!”, proiect
contactat în cadrul Programului PHARE
„Accelerarea implementãrii Strategiei
Naþionale pentru îmbunãtãþirea situaþiei
romilor”.

Proiectul, implementat de Asociaþia
Lincan Pro Europa Mizil în parteneriat cu
Direcþia Judeþeanã de Evidenþã a
Persoanelor Prahova, Consiliul Local al
oraºului Mizil, Consiliul Local al comunei
Colceag ºi Consiliul Local al comunei
Fulga, are ca scop îmbunãtãþirea semni-

ficativã a situaþiei romilor din ºapte comu-
nitãþi (Spoitori, Poteraºi, Cãrãmidari,
Geambaºi ºi Ursari din Mizil, precum ºi a
celor din satele Fulga ºi Vâlcele), prin
obþinerea actelor de identitate, stare
civilã ºi proprietate, fapt ce va facilita
accesul acestora la serviciile publice ºi la
piaþa muncii.

În detaliu, beneficiarii direcþi ai acestui
proiect sunt:

- aproximativ 80 de romi, cãrora li se
vor întocmi acte de identitate ºi stare
civilã;

- aproximativ 180 de gospodãrii apar-
þinând etnicilor romi, cãrora li se vor
întocmi acte de proprietate;

- aproximativ 312 gospodãrii, care vor
beneficia de consiliere juridicã privind
modul de obþinere a actelor de propri-
etate;

- aproximativ 40 membri ai grupurilor
de sprijin pentru romi, care se vor înfiinþa,
forma ºi activa.

Valoarea totalã a proiectului se ridicã la
49.150 Euro, din care 44.150 Euro
reprezentând finanþarea nerambursabilã a
UE, 5.000 Euro fiind contribuþia partene-
rilor, finalizarea acestuia urmând a avea
loc la sfârºitul lunii octombrie 2008.

În alocuþiunea de deschidere, domnul
Emil Proºcan a reamintit celor prezenþi
gravele probleme cu care se confruntã
romii din Mizil, arãtând cã rezolvarea
acestora nu constã în ajutorul social – un
nefericit paliativ care a legiferat nemunca
– ci în implicarea etnicilor romi în acti-
vitãþile economice ºi sociale ale oraºului.
„Acest proiect este un început, probabil
sã urmeze ºi alte programe care vor încer-
ca, mãcar în parte, sã rezolve problemele
acestei comunitãþi, dar revenirea la nor-
malitate stã în puterea fiecãrui rom ºi a
liderilor acestora” a concluzionat pri-
marul oraºului Mizil.

PROIECTUL  „VREU  SÃ  AM  ACTE!”

Potrivit art. 114, alin 21 din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, de la 1 ianuarie 2008, debi-
torii vor efectua plata impozitelor, taxelor,
contribuþiilor ºi a altor sume datorate buge-
tului general consolidat, prevãzute prin

ordin al preºedintelui Agenþiei Naþionale de
Administrare Fiscalã, într-un cont unic, prin
utilizarea unui ordin de platã pentru
Trezoreria Statului – pentru obligaþiile
datorate bugetului de stat ºi a unui ordin de
platã pentru Trezoreria Statului – pentru
celelalte obligaþii de platã la bugetele asi-

gurãrilor sociale ºi fondurilor speciale.
Bazã: Ordinul preºedintelui Agenþiei

Naþionale de Administrare Fiscalã nr. 1.294
din 10 septembrie 2007.

Administraþia Finanþelor Publice a
oraºului Mizil

ÎN  ATENÞIA  CONTRIBUABILILOR!
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Care sunt constrângerile
de naturã tehnicã în creº-
terea ovinelor potrivit legis-
laþiei europene?

Clãdiri, adãposturi, 
echipamente

Oile trebuie þinute în condiþii
care nu sunt dãunãtoare pentru
sãnãtatea lor ºi care nu cauzeazã
vãtãmãri sau ale suferinþe. Mai
mult, condiþiile de trai trebuie sã
asigure animalelor libertatea ºi
miºcarea, incluzând, în particu-
lar, culcarea, odihna ºi ridicarea,
precum ºi contactul vizual cu
alte animale. Încãperea în care
se aflã oile, echipamentul afe-
rent, precum ºi alte diferite faci-
litãþi instalate, trebuie sã fie rea-
lizate din materiale care nu sunt
dãunãtoare pentru sãnãtatea ani-
malelor ºi care pot fi curãþate ºi
dezinfectate. Facilitãþile ºi echi-
pamentul trebuie sã fie inspec-
tate cel puþin o datã pe zi, iar
toate defectele trebuie îndepãr-

tate fãrã întârziere.
Pentru mieii nou-nãscuþi, tre-

buie prevãzut un þarc separat
care trebuie sã aibã facilitãþi pen-
tru încãlzirea acestora. Efec-
tivele de ovine trebuie inspec-
tate în fiecare dimineaþã, astfel
încât cele care îºi schimbã starea
de sãnãtate sã poatã fi depistate
din timp.

Circulaþia aerului, praful,
temperatura, umiditatea rela-
tivã ºi concentraþia de gaze
trebuie menþinute la niveluri
care sã nu dãuneze ani-
malelor.

Majoritatea oilor care fatã
miei în perioada de toamnã-iarnã
sau primãvara devreme, au
nevoie de încãperi calde. De
asemenea, în perioada de
alãptare, timp de cel puþin douã
sãptãmâni, temperatura nu tre-
buie sã fie mai micã de +80 C.
Pentru oi, în general, cerinþele
temperaturii minime sunt de
+50 C.

Oile sunt foarte sensibile la
umiditãþi mari ale aerului. Ele
pot rezista chiar ºi la temperaturi

mai mici de 0 C, cu condiþia ca
încãperea sã fie uscatã ºi sã nu
fie expusã curenþilor de aer.

Conform normelor UE, viteza
aerului nu trebuie sã depãºeascã
0,3 m/s. Numai atunci când ve-
rile sunt foarte calde, iar tempe-
ratura aerului din încãperi
depãºeºte 200 C, este permisã o
mãrire a vitezei aerului peste 0,3
m/s.

Intensitatea zgomotului în
perioadele de odihnã ale ani-
malelor nu trebuie sã depã-
ºeascã 70 dB.

Suprafaþa adãpostului pen-
tru ovine trebuie sã fie de max.
15 mp.

Înãlþimea adãpostului de-
pinde de sistemul de creºtere
aplicat ºi trebuie sã fie de 4,5 – 5
m, în cazul în care animalele sunt
þinute pe aºternuturi înalte, ºi de
3,5 – 4 m dacã sunt þinute pe
aºternuturi superficiale.

Plafonul trebuie sã fie plat,
astfel încât sã permitã curãþarea
rapidã ºi menþinerea igienei.

Podeaua încãperii trebuie sã
fie netedã, nederapantã ºi e-

tanºã, astfel încât sã fie prevenitã
scurgerea dejecþiilor pe sol.

Ventilaþia naturalã este obli-
gatorie în clãdirea în care sunt
þinute oile.

Hranã, apã ºi alte 
substanþe

Oile trebuie hrãnite de
douã ori pe zi cu hranã adec-
vatã speciei din care fac
parte, vârstei ºi stãrii psiho-
logice, care sã le fie administratã
în cantitãþi suficiente pentru a le
menþine într-o stare bunã de
sãnãtate.

Animalele trebuie sã aibã
acces nelimitat la o sursã de
apã proaspãtã sau trebuie sã
îºi poatã satisface nevoia de
lichide prin alte mijloace.

continuare în numãrul
urmãtor
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294 Lege privind derularea în România a
proiectelor finanþate prin Programul NATO de
Investiþii în Securitate – M.O. nr. 762/09.11;

298 Lege pentru completarea Legii nr.
90/2003 privind vânzarea spaþiilor aflate în propri-
etatea privatã a statului sau a unitãþilor administra-
tiv-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
– M.O. nr. 763/12.11;

1.870 Ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii
ºi tineretului privind disciplinele ºi programele
pentru examenul de bacalaureat – 2008 – M.O. nr.
767/13.11;

1.344 H.G. privind normele de organizare ºi
funcþionare a comisiilor de disciplinã – M.O. nr.
768/13.11;

127 O.U.G. privind Gruparea europeanã de
cooperare teritorialã – M.O. nr. 769/13.11;

128 O.U.G. pentru modificarea Legii
învãþãmântului nr. 84/1995 – M.O. nr. 776/15.11;

2.722/C Ordin al ministerului justiþiei pentru
aprobarea modelului cererii de înregistrare în re-
gistrul comerþului ºi al declaraþiilor pe propria
rãspundere privind autorizarea funcþionãrii – M.O.
nr. 776/15.11;

1.069 Hotãrâre privind aprobarea Strategiei
energetice a României pentru perioada 2007-2020
– M.O. nr. 781/19.11;

301 Lege pentru modificarea Legii nr.
196/2003 privind prevenirea ºi combaterea
pornografiei – M.O. nr. 784/19.11;

303 Lege pentru modificarea ºi completarea
Legii nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, pre-
cum ºi unele drepturi ale invalizilor ºi vãduvelor de
rãzboi – M.O. nr. 785/20.11;

2.268 Ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii
ºi tineretului privind aplicarea Programului „A
doua ºansã” – M.O. nr. 789/21.11;

2.575 Ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii
ºi tineretului privind aprobarea Metodologiei ºi cri-
teriilor de acordare a gradaþiilor de merit ºi a
salariului de merit în învãþãmântul preuniversitar –
M.O. nr. 791/21.11;

299 Lege privind sprijinul acordat românilor de
pretutindeni – M.O. nr. 792/21.11;

1.897 Ordin al ministrului sãnãtãþii publice pen-
tru modificarea ºi completarea Ordinului nr.
618/2007 privind aprobarea avertismentelor combi-
nate pe pachetele de tutun – M.O. nr. 799/23.11;

1.408 H.G. privind modalitãþile de investigare
ºi evaluare a poluãrii solului ºi subsolului – M.O.
nr. 802/23.11;

1.798 Ordin al ministrului mediului ºi dez-
voltãrii durabile pentru aprobarea Procedurii de
emitere a autorizaþiei de mediu – M.O. nr.
808/27.11;

1.447 H.G. privind aprobarea Normelor finan-
ciare pentru activitatea sportivã – M.O. nr.
823/03.12;

20/1994 O.G. privind mãsuri pentru reducerea
riscului seismic al construcþiilor existente, republi-
care – M.O. nr. 834/05.12;

335 Legea camerelor de comerþ din România –
M.O. nr. 836/06.12;

346 Lege privind mãsuri pentru asigurarea si-
guranþei în aprovizionarea cu gaze naturale – M.O.
nr. 838/07.12;

350 Lege privind modelele de utilitate – M.O.
nr. 851/12.12;

1.462 H.G. privind alocarea unei sume din
Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Gu-
vernului, pentru asigurarea unor cheltuieli curente
ºi de capital ale autoritãþilor administraþiei publice
locale – M.O. nr. 863/17.12;

2.296 Ordin al ministrului economiei ºi
finanþelor privind modificarea Ordinului nr.
262/2007 pentru aprobarea formularelor de înre-
gistrare fiscalã a contribuabililor – M.O. nr.
864/18.12;

2.293 Ordin al ministrului economiei ºi
finanþelor pentru aprobarea modelului ºi conþinu-
tului fiºei fiscale privind impozitul pe veniturile din
salarii – M.O. nr. 866/18.12;

continuare în numãrul urmãtor
Jr. Nicoleta TUDORACHE

Cornelia Maria TOMA
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continuare din numãrul
trecut

III – EGALITATEA

Art. 20 – Egalitatea în fa-
þa legii:

Toate persoanele sunt egale
în faþa legii.

Art. 21 – Nediscriminarea:
1. Se interzice discrimina-

rea de orice fel, bazatã pe
motive precum sexul, rasa,
culoarea, originea etnicã sau
socialã, caracteristicile geneti-
ce, limba, religia sau convin-
gerile, opiniile politice sau de
orice altã naturã, apartenenþa
la o minoritate naþionalã, ave-
rea, naºterea, un handicap,
vârsta sau orientarea sexualã.

2. În domeniul de aplicare a
Tratatului de instituire a Co-
munitãþii Europene ºi a Tra-
tatului privind Uniunea Eu-
ropeanã ºi fãrã a aduce atin-
gere dispoziþiilor speciale din

aceste tratate, se interzice
orice discriminare bazatã pe
cetãþenie.

Art. 22 – Diversitatea
culturalã, religioasã ºi
lingvisticã:

Uniunea respectã diversi-
tatea culturalã, religioasã ºi
lingvisticã.

Art. 23 – Egalitatea între
femei ºi bãrbaþi:

Egalitatea între bãrbaþi ºi
femei trebuie asiguratã în
toate domeniile, inclusiv în
ceea ce priveºte încadrarea în
muncã, munca ºi remunerarea.

Principiul egalitãþii nu ex-
clude menþinerea sau adop-
tarea de mãsuri care sã pre-
vadã avantaje specifice în fa-
voarea sexului subreprezentat.

Art. 24 – Drepturile
copilului:

1. Copiii au dreptul la pro-
tecþia ºi îngrijirile necesare
pentru asigurarea bunãstãrii
lor. Ei îºi pot exprima în mod

liber opinia. Aceasta se ia în
considerare în problemele
care îi privesc, în funcþie de
vârsta ºi gradul lor de maturi-
tate.

2. În toate acþiunile referi-
toare la copii, indiferent dacã
sunt realizate de autoritãþi
publice sau de instituþii pri-
vate, interesul superior al
copilului trebuie sã fie consi-
derat primordial.

3. Orice copil are dreptul de
a întreþine cu regularitate
relaþii personale ºi contacte
directe cu ambii pãrinþi, cu
excepþia cazului în care aces-
tea sunt contrare interesului
sãu.

Art. 25 – Drepturile per-
soanelor în vârstã:

Uniunea recunoaºte ºi res-
pectã dreptul persoanelor în
vârstã de a duce o viaþã demnã
ºi independentã ºi de a partici-
pa la viaþa socialã ºi culturalã.

Art. 26 – Integrarea per-

soanelor cu handicap:
Uniunea recunoaºte ºi

respectã dreptul persoanelor
cu handicap de a beneficia de
mãsuri care sã le asigure au-
tonomia, integrarea socialã ºi
profesionalã, precum ºi partici-
parea la viaþa comunitãþii.

IV – SOLIDARITATEA
Art. 27 – Dreptul lucrãto-

rilor la informare ºi la con-
sultare în cadrul întreprin-
derii:

Lucrãtorilor sau reprezen-
tanþilor acestora li se garan-
teazã, la nivelurile corespunzã-
toare, informarea ºi consul-
tarea în timp util, în cazurile ºi
condiþiile prevãzute de dreptul
comunitar ºi de legislaþiile ºi
practicile naþionale.

continuare în numãrul
urmãtor

EUROPA  –  DIRECT  LA  TINE  ACASÃ
CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE

Revista Ferma este liderul
naþional al publicaþiilor din
domeniul agricol, sistemul
nostru informaþional cuprin-
zând, pe lângã aceastã revistã,
ziarul Anunþuri Agricole,
revista Utilaje Agricole, por-
talul agricol www.agroinfo.ro,
site-ul www.anunturi-agricole. ro
ºi newsletter-ul Observator
Agricol.

Consecvenþi principiilor noas-
tre, de curând am iniþiat un pro-
gram de informare a fermierilor
din toate colþurile þãrii, oferind
acestora posibilitatea de a fi la
curent cu cele mai noi informaþii
din domeniul agricol. În acest
scop, dorim sã vã trimitem ºi
dumneavoastrã gratuit, prin
poºtã, câte un exemplar din
revista Ferma, douã numere din
ziarul Anunþuri Agricole, pre-
cum ºi alte materiale infor-

maþionale.
Pentru buna desfãºurare a

acestui program, adresãm ru-
gãmintea celor interesaþi sã ne
comunice cât mai urgent prin fax
(0256 211 730) sau prin e-mail
(cosmina@revista-ferma.ro)
urmãtoarele date: numele ºi
prenumele, adresa completã –
localitatea, strada ºi numãrul –
precum ºi numãrul de telefon.

Conducerea Revistei Ferma

OFERTÃ

- Vând garsonierã 2 camere
cu îmbunãtãþiri, situatã la etajul
1 în zona Teilor. Relaþii la tele-
fonul 0721 887 858.

Vând casã compusã din 4
camere, hol ºi o suprafaþã totalã
de 500 mp, situatã în Mizil stra-
da Decebal nr. 27. Preþ negocia-
bil. Relaþii la telefoanele 252 723
sau 0726 082 623.

MICA 
PUBLICITATE
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FORMAÞIUNEA DE POLIÞIE
RUTIERÃ

Încep acest articol prin a prezenta citito-
rilor situaþia privind evenimentele rutiere,
cauzele producerii acestora ºi consecinþele
lor.

În perioada 17 ianuarie – 20 februarie
a.c., pe raza de competenþã a Poliþiei
Rutiere Mizil au avut loc:

- trei accidente grave, în urma cãrora trei
persoane au fost grav rãnite, alte trei per-
soane suferind leziuni uºoare, precum ºi
importante pagube materiale, cauzele pro-
ducerii acestora fiind: neacordarea prio-
ritãþii de trecere unui pieton aflat în traver-
sare pe marcajul pietonal ºi neadaptarea
vitezei la condiþiile meteo;

- un accident uºor, soldat cu trei rãniþi
uºor, eveniment ce a avut loc pe fondul efec-
tuãrii unei manevre de depãºire neregula-
mentarã;

- 29 de accidente soldate, din fericire,
doar cu pagube materiale, cauzele produ-
cerii acestora fiind: nepãstrarea unei dis-
tanþe corespunzãtoare în trafic, neasigu-
rarea corespunzãtoare la schimbarea di-

recþiei de mers, efectuarea manevrei de
mers înapoi fãrã asigurare corespunzãtoare,
neadaptarea vitezei la condiþiile meteo
rutiere, efectuarea unor manevre de de-
pãºire neregulamentarã, neacordarea prio-
ritãþii de trecere, conducere sub influenþa
bãuturilor alcoolice etc. 

În vederea rezolvãrii tuturor acestor
evenimente, a fost necesar alocarea unui
volum foarte mare de timp ºi întocmirea
unui mare numãr de documente, dar, în
final, cu toþii am rãmas cu un gust amar faþã
de cele întâmplate, conºtienþi fiind de faptul
cã în nenumãrate rânduri am acþionat pen-
tru combaterea ºi prevenirea unor aseme-
nea evenimente rutiere.

Cu aceastã ocazie, adresându-mã citito-
rilor publicaþiei Primãriei oraºului Mizil, îi
rog sã analizeze cu mare atenþie rândurile
de mai sus ºi sã tragã concluziile de rigoare,
deoarece îi asigur cã toþi lucrãtorii din
cadrul Formaþiunii de Poliþie Rutierã sunt
ferm hotãrâþi sã acþioneze în vederea
scãderii trendului evenimentelor rutiere!

Totodatã, în perioada amintitã am mani-
festat preocupare în vederea organizãrii
unor activitãþi tematice în diferite zone ºi la

diferite ore, printre acestea
numãrându-se ºi combaterea
indisciplinei de care dau
dovadã unii conducãtori auto
privind consumul de alcool,
rezultatul acestui tipuri de acþi-
uni fiind constatarea a 50 de
sancþiuni contravenþionale ºi a
cinci infracþiuni prevãzute ºi
pedepsite de art. 87 alin. (1)
din OUG nr. 195/2002, repu-
blicatã, rezultatele testãrilor
conducãtorilor auto implicaþi
cu aparatul ETILOTEST fiind: 0,43; 0,96;
1,04; 0,77 ºi 0,50 mg/l alcool pur în aerul
expirat.

În perioada analizatã, au fost constatate
ºi aplicate 714 sancþiuni contravenþionale
prevãzute de OUG nr. 195/2002 ºi alte acte
normative, au fost reþinute în vederea sus-
pendãrii exercitãrii dreptului de a conduce
autovehiculele pe drumurile publice 16 per-
mise de conducere, cinci în vederea anulãrii
ºi retrase temporar 29 certificate de înma-
triculare.

Acþiunile de combatere agresivã a încãl-
cãrii normelor rutiere vor continua, iar

lucrãtorii Formaþiunii de Poliþie Rutierã
nutresc speranþa cã acestea vor duce la
reducerea numãrului evenimentelor rutiere
ºi implicit a consecinþelor acestora.

Adresându-mã acum celor mai mici par-
ticipanþi la trafic – copiii – le recomand
(încã o datã) sã nu se deplaseze pe dru-
murile publice fãrã a respecta cu stricteþe
regulile de circulaþie, iar pãrinþilor acestora
le recomand sã-i supravegheze cu mai mare
atenþie.

STOP ACCIDENTELOR DE CIRCU-
LAÞIE – VIAÞA ARE PRIORITATE!

Inspector de poliþie
Adrian ÞURCAª

ªASE,  POLIÞIA!
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FFAABBBBUUUULLLLÃÃÃÃ
Lucian MÃNÃILESCU

Orizontal:
1. Schimbãri dupã o miºcare de...re-

voluþie. 2. Acareturile de la þarã (sing.) 3. Se
miºcã...înapoi – Siglã edilitarã...în pom. 4.
Traseu, pentru o miºcare planificatã. 5.
Acela...din familia Delavrancea – A scoate
cartea. 6. O oarecare – Bãtut în cap...la beþie
de exemplu – O mãsurã exemplarã pentru
pãmânt. 7. Hipnotica uitare de sine. 8. Pun
pãdurile la pãmânt – Pusã la mijloc! 9.
Ceasuri – Maºinã de lucrat pãmântul. 10.
Rece! – Impune eleganþa prin stil.

Vertical:
1. Meºteºugarul pãmântului. 2. Cal în

devenire – Trimite sãgeþile la þintã. 3.
Miºcare...în echilibru. 4. Þepe! – Poftim –
Nota doi. 5. Dusã de vânt...pe mare (pl.) –
Vehiculul copilãriei. 6. Mod neesenþial! –
Strânºi. 7. Raiul pe pãmânt – În vilã! 8.
Salutãri...festive – Salã academicã. 9.
Prima din mijloc! – Miºcatã la urmã! –
Satelit...rural. 10. Popularã, în port –
Picã...din ultimul ban – Ultima vrajã!

1     2      3     4      5     6     7      8     9    10
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4

5
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Pe data de 28 februarie 2008 se împlinesc
75 de ani de la înfiinþarea protecþiei civile în
România, ocazie de mare sãrbãtoare pentru
toþi specialiºtii – militari sau civili – ce
activeazã în acest domeniu. Totodatã, în plan
internaþional, data de 1 martie a fost decretatã
ca Ziua Mondialã a Protecþiei Civile.

„Evoluþia modului de acþiune pentru pro-
tecþia populaþiei ºi a bunurilor materiale este
în strânsã legãturã cu evoluþia ºtiinþei, ºi în
mod deosebit, cu evoluþia modului de
desfãºurare a rãzboaielor”. 

Începutul organizãrii protecþiei civile în
România îl constituie Înaltul Decret Regal nr.
468 din 28 februarie 1933, datã la care se apro-
ba „Regulamentul apãrãrii pasive contra
atacurilor aeriene”. În cadrul acestui act nor-
mativ, se detaºeazã net conþinutul apãrãrii
pasive de cel al apãrãrii active, aceasta din
urmã devenind o armã de sine stãtãtoare,
având misiuni specifice de protecþie a popu-
laþiei ºi a bunurilor materiale împotriva
atacurilor aeriene.

Prin acest regulament, se înfiinþeazã
Comisia Superioarã de Apãrare Pasivã, organ
central de concepþie, coordonare, îndrumare
ºi control, ce a statuat o concepþie unitarã a
pregãtirii ºi punerii în aplicare a tuturor pro-
blemelor de specialitate, în conformitate cu
doctrina ºi principiile stabilite de cãtre Marele
Stat Major, structurã ce a funcþionat în cadrul
Ministerului de Interne.

Pe timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial,
structura a funcþionat în cadrul Ministerului
Aerului ºi Marinei sub denumirea de
Comandamentul Apãrãrii Pasive. Dupã 1945,
concepþia realizãrii mãsurilor de protecþie a
populaþiei ºi sistemul structurilor organiza-
torice au fost influenþate de cãtre structurile
existente în cadrul URSS, elementul de bazã
care se avea în vedere fiind legat de „iminen-
tul” pericol al folosirii de cãtre inamicul occi-
dental a armelor de nimicire în masã, în mod

deosebit al armei nucleare.
Revenirea la concepþia româneascã cu

privire la mãsurile de protecþie civilã, precum
ºi pãtrunderea unor concepþii ale democraþi-
ilor occidentale, au fãcut posibilã apariþia, în
anul 1978, pentru prima datã, a unei legi noi ºi
moderne care sã reglementeze activitatea
structurilor protecþiei civile – Legea nr 2/1978
– Legea apãrãrii civile.

Revoluþia din Decembrie 1989 a creat
condiþiile necesare perfecþionãrii acestor acti-
vitãþi. La 11 mai 1990, România a ratificat
Protocoalele adiþionale nr. 1 ºi 2 la „Con-
venþiile de la Geneva din 1949 privind pro-
tecþia victimelor conflictelor armate”, iar în
perioada imediat urmãtoare au fost încheiate o
serie de protocoale sau acorduri de cooperare,
în mod deosebit cu þãrile vecine.

În deplinã concordanþã cu schimbãrile sur-
venite la nivelul societãþii româneºti, a apãrut
Legea protecþiei civile nr. 106/1996, iar la 8
noiembrie 2004 a fost promulgatã noua Lege a
Protecþiei Civile – nr. 481 – acest nou act nor-
mativ încadrându-se în exigenþele actelor nor-
mative internaþionale.

Protecþia civilã s-a afirmat ca entitate dis-
tinctã sub diferite denumiri ºi a funcþionat,
prin alternanþã, în structura Ministerului de
Interne, Ministerului de Rãzboi, Ministerului
Aerului ºi Marinei ºi Ministerului Apãrãrii
Naþionale. Din ianuarie 2001, Protecþia Civilã a
revenit în structura Ministerului Internelor ºi
Reformei Administrative, iar din 15 decembrie
2004 s-a unificat cu pompierii sub noua titu-
laturã de structuri specializate pentru inter-
venþia în „situaþii de urgenþã”

„De-a lungul anilor, indiferent ce denumire
a purtat ºi din ce structurã a fãcut parte,
Protecþia Civilã din România a desfãºurat o
intensã activitate, s-a dovedit utilã ºi a slujit
numai interesele naþionale, îndeplinind rolul
profund umanitar pentru care a fost creatã:
apãrarea populaþiei, a bunurilor materiale, a
valorilor culturale ºi a mediului ambiant în situ-
aþii de rãzboi, calamitãþi naturale ºi catastrofe
tehnologice. Organismele militare ºi civile ale
protecþiei civile, ºi-au dus la bun sfârºit, cu
devotament ºi profesionalism, atribuþiile ce i-
au revenit atât în acþiunile de intervenþie realã
pentru combaterea efectelor inundaþiilor, a
alunecãrilor de teren, a înzãpezirilor, acciden-
telor rutiere, cât ºi cu prilejul aplicaþiilor, exer-
ciþiilor de alarmare publicã ºi a numeroaselor
intervenþii în zonele de risc”.

Stelian DRAGNEA

ZZIIUUAA  PPRROOTTEECCÞÞIIEEII  CCIIVVIILLEE

Auzind pe la coteþe,
de la un distins purcel,
cã vecina ei, o caprã,
are varzã de Bruxelles,
iada, plinã de revoltã,
ºi-a ºoptit în barbã: „Hopa,
þoapa asta deºãnþatã
a intrat în Europa!”
ªi la domnul þap, spre searã,
s-a ºi prezentat urgent
cu dovezi cã-ncornorata
are râie permanent,
ba, mai mult, cã nu respectã
dreptul sacru la osânzã, 
cã prea des sare pârleazul
ºi nu face nicio brânzã!

Ascultând-o, þapul turmei,
cum îl ºtiþi, ispãºitor,
nu i-a dat deloc dreptate...
pânã-n prag, la dormitor.

Morala:
Dupã cum se ºtie, capra
sare uneori ºi masa,
dar atunci când sare iada...
se dãrâmã toatã casa!

CAPRA ªI IADA
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In cadrul celei de-a 73-a sesiuni
plenare a Comitetului Regiunilor
la care am participat în calitate de
membru al delegaþiei României,
eveniment care s-a desfãºurat la
Bruxelles în perioada 6 – 7 febru-
arie, ne-a fost prezentat spre dis-
cuþie ºi avizare un document care
priveºte « Evaluarea intermediarã
a strategiei privind ºtiinþele ºi
biotehnologia », proiect din care,
punctual, vã prezint unele dintre
cele mai importante prevederi ale
sale.

COMITETUL REGIUNILOR:
- recunoaºte importanþa-cheie

a ºtiinþelor vieþii ºi biotehnologiei
pentru competitivitatea inter-

naþionalã ºi dezvoltarea durabilã a
UE, sectoarele medical ºi farma-
ceutic, prelucrarea industrialã ºi
producþia primarã reprezentând
domenii importante de aplicare ;

- este de acord cu punctul de
vedere al Comisiei Europene,
conform cãruia ºtiinþele vieþii ºi
biotehnologia contribuie sub-
stanþial la obiectivele fundamen-
tale ale politicilor UE, cum ar fi:
sãnãtatea, dezvoltarea durabilã,
creºterea economicã ºi crearea
de noi locuri de muncã;

- subliniazã cã utilizarea bio-
tehnologiei ar trebui însoþitã de o
dezbatere socialã largã privind
avantajele ºi riscurile, inclusiv
chestiunile etice ale acesteia,
pentru a îmbunãtãþi nivelul de
acceptare a acestor tehnologii de
cãtre public;

- conºtientizeazã cã oraºele ºi
regiunile au o mare influenþã asu-
pra promovãrii ºtiinþelor vieþii ºi
biotehnologiei;

- recunoaºte necesitatea con-
tinuãrii cu hotãrâre a acþiunilor,
declarându-ºi disponibilitatea de
a-ºi aduce întreaga contribuþie la
buna desfãºurare a acestora, a-
tenþionând asupra oportunitãþilor
ºi riscurilor pe care le implicã

fiecare mãsurã a strategiei ºi eva-
luând-o funcþie de beneficiile
aduse cetãþeanului;

- confirmã faptul cã oraºele ºi
regiunile vor contribui, în funcþie
de posibilitãþi, la promovarea
cercetãrii ºi dezvoltãrii pieþei
atât în domeniul aplicaþiilor ºti-
inþelor vieþii ºi biotehnologiei, cât
ºi în cel al bioeconomiei bazate
pe cunoaºtere;

- sprijinã promovarea competi-
tivitãþii, transferului de cunoº-
tinþe ºi inovaþiei de la baza ºtiinþi-
ficã pânã la industrie, punându-se
un accent deosebit pe mãrirea
gradului de conºtientizare cu pri-
vire la potenþialul comercial al
rezultatelor cercetãrii;

- este conºtient de necesitatea
îmbunãtãþirii condiþiilor pieþei
forþei de muncã prin promovarea
intermedierii de noi locuri de
muncã ºi prin formarea iniþialã ºi
continuã a lucrãtorilor;

- atrage atenþia asupra faptului
cã biotehnologia oferã, pe lângã
aplicaþiile din domeniul sãnãtãþii
ºi din cel al produselor alimenta-
re ºi furajelor, alternative de
viitor în industria chimicã, fiind
conºtientã de atitudinea criticã a
opiniei publice în special faþã de

aplicaþiile acestor tehnologii în
sectorul produselor alimentare ºi
furajelor;

- încurajeazã dezbaterile pu-
blice privind avantajele ºi ris-
curile constituite de ºtiinþele
vieþii ºi biotehnologiei, solicitând
cercetãrii, industriei ºi adminis-
traþiei publice sã îºi aducã o con-
tribuþie majorã în acest sens, im-
plicând toate pãrþile interesate
într-un forum de dialog;

- încurajeazã ideea potrivit
cãreia Comisia Europeanã tre-
buie sã acorde o importanþã mai
mare fazei de comunicare la nivel
profesional a rezultatelor cerce-
tãrii cãtre publicul larg;

- considerã cã biotehnologia
modernã poate avea o importantã
contribuþie la creºterea econo-
micã durabilã din agriculturã,
avându-se în vedere mãsuri agri-
cole practice adecvate pentru
asigurarea menþinerii tipurilor de
agriculturã tradiþionalã ºi ecolo-
gicã ºi a coexistenþei durabile a
acestora cu culturile modificate
genetic;

- se pronunþã pentru clarifica-
rea reglementãrilor privind pro-
tecþia proprietãþii intelectuale;

- considerã cã este nevoie de

îmbunãtãþirea bazei de capital a
industriei biotehnologice, în spe-
cial a IMM-urilor;

- se pronunþã pentru dezvol-
tarea metodelor în vederea moni-
torizãrii efectelor dãunãtoare ale
alimentelor ºi furajelor modifi-
cate genetic;

- îºi declarã disponibilitatea ca,
împreunã cu Comisia Europeanã
ºi statele membre, sã revizuiascã
politica de cercetare în vederea
realizãrii unei combinaþii core-
spunzãtoare între tehnicile tra-
diþionale ºi cele noi;

- salutã activitãþile Comisiei
Europene orientate cãtre uti-
lizarea sigurã ºi eficientã a
biotehnologiei moderne în þãrile
în curs de dezvoltare, solicitând
UE ºi comunitãþii internaþionale
sã-ºi concretizeze contribuþia în
materie de cercetare cu privire la
combaterea HIV/SIDA, malariei,
tuberculozei ºi a celorlalte boli
favorizate de sãrãcie;

- solicitã o consolidare a func-
þiei prospective a tuturor servici-
ilor Comisiei Europene pentru
identificarea timpurie a noilor
chestiuni survenite.

Emil PROªCAN
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Rubricã de informare europeanã

Citind „Întrebarea lunii” publi-
catã în numãrul trecut al mensu-
alului „POªTALIONUL”, am fost
plãcut impresionat despre cât de
bine este informat cititorul publi-
caþiei noastre atât asupra Di-
rectivei CE, cât ºi referitor la
drasticele mãsuri întreprinse de
comunitatea europeanã  în ve-
derea diminuãrii efectelor nocive
ale consumului de tutun ºi alcool. 

Totuºi, pe aceastã cale, doresc
sã-l informez pe cititor ºi despre
alte mãsuri luate în aceste þãri:
desfãºurarea unei campanii pu-
blicitare agresive constând în
prezentarea unor imagini terifi-
ante privind bolile provocate de
consumul de tutun, restric-
þionarea drasticã a locurilor unde
se poate fuma, majorarea exce-
sivã a preþului pachetelor de
þigarete, precum ºi alocarea unui
mai mare numãr de ore în cadrul
programelor ºcolare unde le sunt
prezentate tinerilor efectele
nocive ale tutunului asupra cor-
pului uman etc.

Revenind la noi, trebuie sã-mi
recunosc uimirea provocatã de
pãrerile vehiculate pe internet
de tineri, vizavi de faptul cã sta-
tul român, prin Legea nr.
349/2002, interzice comercia-
lizarea produselor din tutun
cãtre minori: „Sunt minor ºi
muncesc, sunt pe banii mei ºi fac
ce vreau cu ei”, „Dacã mi s-a
interzis acest lucru, am prieteni
majori pe care pot sã-i trimit la
cumpãrãturi”, „Nu mã lasã,
foarte bine, iau de la pãrinþi câte-
va þigãri ºi tot am azi!”, „Ieri am
împlinit 17 ani ºi am dat un chef
cu prietenii ºi pãrinþii...am mân-

cat, am bãut, muzicã...dans...o
þigarã...etc, deci ne-am distrat. A
fost cool!” ºi multe altele aseme-
nea.

Referindu-mã iarãºi la „Între-
barea lunii” – pertinentã de altfel
– informez cititorii cã toþi comer-
cianþii de pe raza oraºului cunosc
despre existenþa acestei legi, au
afiºate în vitrinele magazinelor
postere prin care anunþã cã este
interzisã vânzarea produselor din
tutun minorilor ºi au cunoºtinþã
despre valoarea sancþiunilor con-
travenþionale pe care le pot primi
în caz de nerespectare a acestei
obligaþii (între 1.000 ºi 5.000
lei). De asemenea, i-am informat
cã au dreptul ºi obligaþia de a
legitima persoanele care cum-
pãrã þigãri ºi asupra cãrora au
suspiciuni privind vârsta lor.

Controale pe aceastã temã au
fost ºi vor mai fi, dar în vederea
stopãrii acestui flagel în rândul
tinerilor ele trebuie completate
printr-o multitudine de alte
mãsuri educative desfãºurate în
familie ºi ºcoalã, iar campaniile
duse împotriva fumatului de
mass-media ar trebui sã-i punã pe
gânduri pe aceºtia. 

În aceastã ordine de idei, vã
propun sã ne unim eforturile, ast-
fel încât toate acþiunile legate de
verificarea respectãrii de cãtre
comercianþi a normelor sã fie
completate ºi întãrite printr-o ati-
tudine civicã adecvatã, aceasta
ducând în final la eficienþa acþiu-
nilor pe care le întreprind.

Ing. Cãtãlin MAREª

PRECIZÃRI NECESARE

Blocul 6 Teilor – 3.466 lei
Blocul 6A Teilor – 3.466 lei
Blocul 10 Teilor – 3.466 lei
Blocul 10A Teilor – 3.466 lei
Blocul 14 Teilor – 1.108 lei
Blocul 13 24 Ianuarie – 3.177 lei
Blocul 14 24 Ianuarie – 2.062 lei
Blocul 15 N. Bãlcescu – 5.841 lei
Blocul 17 Blajului – 6.419 lei
Blocul 20 Blajului – 3.198 lei
Blocul 21 Blajului – 2.742 lei
Blocul 27 Cuza Vodã – 3.934 lei
Blocul 40 N. Bãlcescu – 3.341 lei
Blocul 42 sc. A I.L. Caragiale – 1.880 lei
Blocul 43 sc. A+B+C I. L. Caragiale – cca. 6.800 lei
Blocul 44 sc. A+B I. L. Caragiale – 1.872 lei
Blocul 46 sc. A I. L. Caragiale – 3.282 lei
Blocul 7 sc. A Teilor – 3.230 lei
Blocul 5 sc. A+B Teilor – 3.351 lei

Blocul 5A sc. A+B Teilor – 3.351 lei
Blocul 7A sc. A+B Teilor – 3.352 lei
Blocul 7 sc. B Teilor – 3.230 lei
Blocul 112 Teilor – 3.229 lei
Blocul 33 sc. A Cuza Vodã – 3.177 lei
Blocul 49 sc. A+B N. Bãlcescu – 3.522 lei
Blocul 52 sc. A+B I. L. Caragiale – 3.227 lei
Blocul 50 sc. A Alba Iulia – 3.522 lei
Blocul 47 sc. A+B N. Bãlcescu – 4.046 lei
Blocul 60 Alba Iulia – 3.759 lei
Blocul 51 sc. A+B I. L. Caragiale – 2.983 lei
Blocul 39 sc. B N. Bãlcescu – 3.907 lei
Blocul 8 Teilor – 3.489 lei
Blocul 8A Teilor – 3.489 lei
Blocul 34 sc. B Cuza Vodã – 3.178 lei
Blocul 31 sc. A+B Cuza Vodã – 2.822 lei
Blocul 37 Victoriei – 5.211 lei
Blocul 3 M. Kogãlniceanu – 3.788 lei

Ing. Doru CHIRVASE

...ªI IARÃªI DESPRE 
REABILITAREA TERMICÃ!

De-a lungul întregului an 2007 am
publicat în „POªTALIONUL” ne-
numãrate informaþii care se refereau
la aceastã importantã investiþie con-
ceputã numai ºi numai în beneficiul
proprietarilor de apartamente: actul
normativ care stã la baza acestei
activitãþi, lucrãrile ce se pot efectua
cu acest prilej, costurile aproxima-
tive ale investiþiei preconizate, iar,
dupã efectuarea studiilor de fezabili-
tate pentru 37 de blocuri, valoarea
pe apartament a sumei ce trebuie
achitatã de respectivul proprietar.

Care este stadiul actual al
investiþiei?! Fondurile guvernamen-
tale – 34% din valoarea totalã a
investiþiei, adicã 3.442.183 lei –
pot fi virate în orice moment,
condiþia fiind ca suma de
3.340.942 lei – treimea ce priveºte
bugetul local – precum ºi parte din

contribuþia proprietarilor ºi care, în
conformitate cu art. 21 alin. D) din
H.G. nr. 1.735/2006, trebuie sã fie
de minimum 15% din valoarea totalã
a sumei ce urmeazã sã fie achitatã
de fiecare proprietar, sã fie deja asi-
gurate. 

O elocventã dovadã este ºi ultima
adresã primitã de la ministerul dez-
voltãrii, lucrãrilor publice ºi locu-
inþelor în care se spune: „...fondurile
de la bugetul de stat pentru lucrãrile
de execuþie în anul 2008 a Pro-
gramului de reabilitare termicã a
unor clãdiri de locuit, vor fi asigurate
doar în mãsura în care sunt deja
asigurate fondurile de la bugetul
local ºi de la asociaþiile de propri-
etari”.

Dacã treimea care priveºte buge-
tul local nu constituie o problemã –
indicatorii tehnico-economici ai

investiþiei au fost deja aprobaþi prin
HCL 100/13.09.2007 –, aceastã su-
mã urmând a fi alocatã odatã cu
aprobarea bugetului pe anul 2008,
asociaþiile de proprietari nu s-au
achitat de obligaþie, neconsti-
tuind fondul care le revenea!

Cu alte cuvinte, dacã asociaþiile
de proprietari nu constituie imediat
partea lor de fonduri, este serios
pusã sub semnul îndoielii realizarea
acestei investiþii în oraºul nostru!

...ªi pentru ca nimeni sã nu mai
afirme cã nu cunoaºte care este
suma totalã pe care trebuie sã o
suporte din propriul buzunar pen-
tru a-ºi reabilita termic aparta-
mentul, republic urmãtorul tabel
ce cuprinde valoarea pe aparta-
ment a lucrãrilor solicitate de
cãtre proprietari:
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Pe data de 31 ianuarie, în
prezenþa conducerii Primãriei ºi
a invitaþilor, plenul Consiliului
Local, sub preºedinþia de
ºedinþã a domnului consilier
Constantin Istrate, s-a întrunit
în ºedinþa ordinarã a lunii, având
înscrise pe ordinea de zi urmã-
toarele proiecte de hotãrâre:

1. Aprobarea proceselor-ver-
bale ale ºedinþelor C.L. din 10 ºi
18 decembrie 2007, precum ºi a
celei din 9 ianuarie 2008.

2. P.H. privind aprobarea
Regulamentului pentru sta-
bilirea programului de func-
þionare al unitãþilor comerciale
de alimentaþie publicã, precum
ºi al celor destinate recreerii ºi
divertismentului aflate pe raza
oraºului Mizil.

3. P.H. privind concesionarea
prin negociere directã a su-
prafeþei de teren de 520 mp sit-
uatã în Mizil, strada M. Bravu –
lângã staþia PECO, cãtre SC
Rombeer Crîngaºu SRL Ploieºti.

4. P.H. privind prelungirea
termenului pentru contractele
de închiriere a terenurilor ºi
clãdirilor.

5. P.H. privind aprobarea
studiului de fezabilitate ºi al indi-
catorilor tehnico-economici ai
investiþiei „Reabilitarea ºi mo-
dernizarea reþelei de strãzi ur-
bane, oraº Mizil”.

6. P.H. privind aprobarea
studiului de fezabilitate ºi al indi-
catorilor tehnico-economici ai
investiþiei „Amenajare Piaþã
Mizil”.

7. P.H. privind stabilirea
numãrului de asistenþi personali
ai persoanelor cu handicap.

8. P.H. privind înscrierea în
proprietatea privatã a oraºului
Mizil a suprafeþei de teren de
1.450 mp situatã în Mizil, strada
Zorile nr. 38.

9. P.H. privind atribuirea în
folosinþã gratuitã a unui lot de
teren în suprafaþã de 250,00 mp
situat în Mizil, strada Calea
Buzãului nr. 79A, teren propri-
etate privatã a oraºului Mizil,
familiei Achim Vasile ºi Mihaela
din Mizil, strada Recoltei nr. 9C.

10. P.H. privind cumpãrarea
imobilului situat în Mizil, strada
N. Bãlcescu nr. 109, actualul
sediu al Bibliotecii oraºului
Mizil.

11. P.H. privind aprobarea
Raportului tehnic al activitãþii
S.P.P.F.E.T. Mizil ºi a pierderilor
tehnologice înregistrate în anul
2007.

12. P.H. privind aprobarea
Planului de mãsuri în domeniul
apãrãrii împotriva incendiilor.

13. P.H. privind aprobarea
asocierii C.L. Mizil cu Asociaþia
„Clubul Sportiv Mizil”.

14. P.H. privind aprobarea
tarifelor pentru închirierea de
spaþii, altele decât locuinþe, pe
2008.

15. Diverse.
La solicitarea executivului,

preºedintele de ºedinþã a pro-
pus C.L. completarea ordinii de
zi cu încã douã proiecte de
hotãrâre: P.H. privind angajarea
unui numãr de 30 de ºomeri cu
domiciliul în oraºul Mizil, în ve-
derea executãrii unor lucrãri de

interes public ºi P.H. privind
aprobarea utilizãrii disponibi-
litãþilor din fondul de rulment.

Dupã discutarea ºi avizarea
proiectelor de hotãrâre prezen-
tate de executiv, C.L. a hotãrât:

- cu 16 voturi „pentru” ºi o
„abþinere” (domnul consilier
Petre Merezeanu), aprobarea
intrãrii în vigoare, începând cu
15 martie, a Regulamentului
pentru stabilirea programului
de funcþionare al unitãþilor com-
erciale de alimentaþie publicã
(spicuiri din acest regulament,
în numãrul viitor);

- aprobarea angajãrii a 30 de
ºomeri în vederea executãrii
unor lucrãri de interes public,
program ce va fi derulat pe o
perioadã de douã luni, cu
finanþare 100% asiguratã de
A.J.O.F.M.;

- cu 14 voturi „pentru” ºi trei
„abþineri” (domnii consilieri
Nicolai Crãciun, Ion Marin ºi
Mihail Rãdulescu), aprobarea
Raportului tehnic de activitate
al S.P.P.F.E.T Mizil;

- aprobarea proceselor-ver-
bale ale ºedinþelor C.L. din 10 ºi
18 decembrie 2007 ºi 9 ianuarie
a.c.;

- aprobarea concesionãrii prin
negociere directã a suprafeþei
de 520 mp, cu menþiunea cã atât
suprafaþa concesionatã, cât ºi
cea care rãmâne sã beneficieze
de aceeaºi deschidere la stradã;

- aprobarea prelungirii ter-
menului pentru unele contracte
de închiriere a terenurilor ºi
clãdirilor; 

- aprobarea studiului de fe-
zabilitate ºi al indicatorilor
tehnico-economici ai investiþiei
„Reabilitarea ºi modernizarea
reþelei de strãzi urbane, oraº
Mizil”;

- aprobarea studiului de fe-
zabilitate ºi al indicatorilor
tehnico-economici ai investiþiei
„Amenajare Piaþã Mizil”;

- aprobarea numãrului de
asistenþi personali – 150 pentru
anul 2008 – ai persoanelor cu
handicap;

- aprobarea înscrierii în pro-
prietatea privatã a oraºului Mizil
a suprafeþei de teren de 1.450
mp din strada Zorile nr. 38,
acest teren putând fi vândut,
concesionat sau dat în folosinþã
celor care solicitã sã-ºi constru-
iascã locuinþe ºi nu au teren, ori
pentru amplasarea unor obiec-
tive social-culturale sau de pro-
ducþie;

- aprobarea atribuirii în folo-
sinþã gratuitã a unui lot de teren
de 250 mp din Mizil, strada
Calea Buzãului nr. 79A familiei
Achim Vasile ºi Mihaela în ve-
derea construirii unei locuinþe
proprietate personalã, beneficia-
rilor revenindu-le obligaþia sã
înceapã construcþia în termen
de un an de la data atribuirii
terenului ºi sã o realizeze în con-
formitate cu prevederile Legii
nr. 50/1991, republicatã în 2004;

- cu 15 voturi „pentru” ºi douã
„abþineri” (doamna consilier
Margareta Ciornei ºi domnul
consilier Nicuºor Rãdulescu),
cumpãrarea imobilului din Mizil,
strada N. Bãlcescu nr. 109 –

actualul sediu al Bibliotecii
oraºului – în acest sens fiind
constituitã o comisie de nego-
ciere a preþului de vânzare-
cumpãrare al imobilului, for-
matã din: domnul primar Emil
Proºcan, domnul secretar ªte-
fan Marcel, doamna consilier
Ana Sandu, domnul consilier
Remus Dumitriu ºi domnul con-
silier Dumitru Eftimie;

- aprobarea Planului de
mãsuri în domeniul apãrãrii
împotriva incendiilor;

- aprobarea asocierii C. L., în
calitate de membru activ, cu
Asociaþia „Clubul Sportiv Mizil”;

- aprobarea tarifelor pentru
închirierea de spaþii, altele decât
locuinþele, pe anul 2008 (detalii
în articolul „În atenþia per-
soanelor juridice ºi fizice!”);

- aprobarea utilizãrii disponi-
bilitãþilor din fondul de rulment.

În cadrul punctului „Diverse”
au fost luate în discuþia C.L.:
solicitarea bisericii „Adormirea
Maicii Domnului” – solicitarea
va fi avutã în vedere la funda-
mentarea bugetului local pe
anul 2008; solicitarea C.A.R.-
ului pensionarilor din Mizil –
C.L. îºi dã acordul asupra celor
solicitate, cu condiþia obþinerii
aprobãrilor necesare de la biroul
Urbanism; solicitarea domnului
Dumitrescu Constantin, admi-
nistrator al SC Galdum, precum
ºi alte probleme curente.

Menþionez cã, exceptând trei
cazuri, toate proiectele de
hotãrâre supuse atenþiei C.L. au
întrunit unanimitatea votului
consilierilor locali.

*
Pe data de 14 februarie, în

prezenþa conducerii Primãriei ºi
a invitaþilor, plenul C.L., sub
preºedinþia de ºedinþã a doam-
nei consilier Vasilica Mareº, s-a
întrunit într-o ºedinþã extraordi-
narã, având înscrise pe ordinea
de zi urmãtoarele proiecte de
hotãrâre:

1. Prezentarea raportului de
activitate al biroului de Ordine
Publicã din cadrul Poliþiei
Comunitare Mizil.

2. P.H. privind aprobarea
bugetului local al oraºului Mizil
pe anul 2008.

3. P.H. privind aprobarea înfi-
inþãrii Centrului de informare
EUROPE DIRECT.

4. P.H. privind modificarea
compartimentului Integrare Eu-
ropeanã, Achiziþii Publice, In-
vestiþii ºi Marketing.

5. P.H. privind asocierea C.L.
Mizil cu ªcoala Popularã de Arte
ºi Meserii Ploieºti.

6. P.H. privind aprobarea
pierderilor tehnologice pentru
anul 2008.

7. P.H. privind vânzarea prin
negociere directã a suprafeþei
de teren de 712,50 mp situatã în
Mizil, strada Calea Buzãului nr.
79-81, cãtre Balea Vasile-Dãnuþ
ºi Georgeta din Mizil, strada
Þepeº Vodã nr. 73.

8. P.H. privind vânzarea prin
negociere directã a suprafeþei
de teren de 512,00 mp situatã în
Mizil, strada Agatha Bacovia nr.
17, cãtre Sterea Georgel din
Mizil, strada Nicolae Bãlcescu

nr. 31 bl. 38 sc. A ap. 2.
Dupã discutarea ºi avizarea

proiectelor de hotãrâre iniþiate
de executiv, într-o altã ordine
decât cea stipulatã în ordinea de
zi, C.L. a hotãrât:

- aprobarea raportului de
activitate al biroului de Ordine
Publicã din cadrul Poliþiei
Comunitare Mizil, cu recoman-
darea ca, funcþie de posibilitãþi,
sã fie mãrit numãrul de angajaþi
al structurii;

- aprobarea pierderilor tehno-
logice pentru anul 2008 în pro-
cent de 20%, pierderi ce vor fi
avute în vedere la funda-
mentarea preþului energiei ter-
mice, cu aceastã ocazie con-
silierii  manifestându-ºi nemulþu-
mirea faþã de unele aspecte ale
activitãþii PETROM, cu referire
directã la expedierea facturilor
de platã cãtre utilizatorii servici-
ilor acestei societãþi;

- aprobarea bugetului local al
oraºului Mizil pe anul 2008 în
forma propusã de executiv,
ocazie cu care s-a afirmat cã pen-
tru fundamentarea acestuia au
trebuit impuse o serie întreagã
de restricþii în diferite domenii,
bugetul pe anul 2008 fiind unul
auster;

- aprobarea înfiinþãrii ºi
finanþãrii Centrului de infor-
mare EUROPE DIRECT;

- aprobarea modificãrii denu-
mirii compartimentului Inte-
grare Europeanã, Achiziþii Pu-
blice, Investiþii ºi Marketing în
compartimentul Managemen-
tului Proiectelor, Achiziþii Pu-
blice ºi Investiþii, manager de
proiect fiind desemnatã dom-
niºoara Petronela Sturz, consi-
lier integrare europeanã;

- aprobarea asocierii C.L.
Mizil cu ªcoala Popularã de
Arte ºi Meserii Ploieºti în ve-
derea înfiinþãrii unui cerc de
dansuri populare în oraºul
Mizil, durata acestui contract
de asociere fiind de 1 an, cu
începere din 1 februarie a.c.;

- aprobarea vânzãrii prin
negociere directã a suprafeþei
de teren de 712,50 mp familiei
Balea, cu condiþia achitãrii la zi
a preþului concesiunii, preþul
minim de pornire al negocierii
directe fiind cel stabilit de eva-
luatorul autorizat, iar actele ºi
faptele ocazionate de procesul
de vânzare-cumpãrare fãcându-
se pe cheltuiala cumpãrãtoru-
lui;

- amânarea proiectului de
hotãrâre privind vânzãrea prin
negociere directã a suprafeþei
de teren de 512 mp domnului
Sterea Georgel.

În cadrul punctului „Di-
verse”, consilierii au mai luat în
discuþie referatul domnului
Dumitru Covaliuc, ºef birou în
cadrul Poliþiei Comunitare, pre-
cum ºi alte probleme curente.

Menþionez cã toate pro-
iectele de hotãrâre supuse
atenþiei C.L., au fost aprobate
cu unanimitate de voturi.

Jr. Daniela GRANCEA 

ªªEEDDIINNÞÞEELLEE CCOONNSSIILLIIUULLUUII  LLOOCCAALL
DE  SERVICIU  LA
STAREA
CIVILÃ…  
  Cecilia Frusinoiu 

CCUULLIISSEELLEE    PPRRIIMMÃÃRRIIEEII

„CASÃ DE
PIATRÃ ªI  

MULTÃ
DRAGOSTE!”

ªtefan Ionica – Izabela
Lincan Vasile – Suraj
Baron Constantin – Iustin
Buriceanu Andrei – Samir
Sima Iosua
Marin Sara – Florentina 
Joia Marius – Nicolaie
Barbu Daria – Cristina

Boþoc Bazil cu Ciorãneanu Elena;
ªerban Nicolae – Cãtãlin cu Smedoiu
Laura;
Marin Iulian – Raffael cu Voinea
Nicoleta;
Dragu Vasile cu Samsonovici Elena –
Daniela;
Negoiþã Nicolae – Mãdãlin cu Hristea
Florentina – Simona;
Andrei Sãndel cu Frigea Violeta;
Petria Cristian – Mãdãlin cu Gavrilã Alina
– Luminiþa;
Anghel Florin – Valentin cu Bican
Cornelia – ªtefania.

„DUMNEZEU SÃ-I 
ODIHNEASCÃ-N

PACE!”
Hurduialã Leonide, 85 de ani
Bîtcã Gheorghe, 93 de ani
Oþelea Grigore, 77 de ani
Iamandi Joiþa, 73 de ani
Matache Maria, 87 de ani
Zaharia Steliean, 78 de ani
Capracea Dumitru, 70 de ani
Lubine Victoria, 73 de ani
Florea Elena, 81 de ani
Busuioc Matei, 67 de ani
Baniþã Maria, 85 de ani
Mocanu Maria, 51 de ani
Alomãnescu Anastasia, 85 de ani
Brãnescu Lazarina, 87 de ani
Stoica Mihail, 58 de ani
Oprea Ion, 83 de ani

„BINE AÞI
VENIT ÎN
LUMEA
NOASTRÃ!”
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În cadrul ºedinþei Consiliului Local din 31 ianuarie a.c., deliberativul a aprobat tarifele pentru închirierea
de spaþii – altele decât locuinþe – pe anul 2008, conform tabelului urmãtor:

Beneficiarii de alocaþii comple-
mentare ºi de susþinere pentru
familiile monoparentale, acordate
în conformitate cu OUG nr.
105/2003, sunt rugaþi sã prezinte
din 3 în 3 luni adeverinþe de venit,
fãcând totodatã ºi dovada frecven-
tãrii cursurilor de cãtre elevi.

Menþionãm cã aceastã alocaþie
se acordã pentru copiii de pânã la
18 ani, în funcþie de venitul fami-
liei, dacã familia realizeazã veni-
turi nete lunare pe membru de
familie de pânã la 184 lei.

*
Beneficiarii de ajutor social

care nu au prezentat adeverinþa de
ºomaj în cursul lunii ianuarie
2008, vor fi suspendaþi de la plata
acestui ajutor, fiind repuºi în platã
în luna urmãtoare depunerii aces-
tei adeverinþe.

De asemenea, rugãm persoa-
nele în cauzã sã prezinte urgent
cupoanele de alocaþie ºi adeve-
rinþele de elev.

Serviciul Public de
Asistenþã Socialã Mizil

ÎÎNN AATTEENNÞÞIIAA  PPEERRSSOOAANNEELLOORR
JJUURRIIDDIICCEE  ªªII  FFIIZZIICCEE!!

Detalii
Tarif  

de bazã
I II III IV

I. Spaþii pentru activitãþi de producþie ºi 
prestãri servicii 3 4 4 4 3

II. Spaþii pentru activitãþi comerciale:
1. Angro  ºi en-detail 13 17 17 15 13

2. De produse alimentare 5 6 6 6 5

3. Produse nealimentare:
- mercerie, librãrie, editurã, papetãrie, farmacie
- textile, îmbrãcãminte, confecþii, metalo-chimice, covoare
- bunuri de folosinþã îndelungatã ºi piese schimb

2
4
6

3
5
8

2
5
8

2
5
6

2
4
6

4. Mixte 5 6 6 6 5

5. De alimentaþie publicã:
- pentru producþie
- pentru deservire

4
12

6
15

6
13

5
12

5
12

III. Spaþii pentru activitãþi sociale, culturale ºi
de interes public:
- UAP ºi unitãþile sale componente
- spaþii amenajate pentru târguri ºi expoziþii cu
caracter economic
- dispensare, comandamente, policlinici, biblioteci,
anticariate, muzee, asociaþii non-profit, cluburi sportive
- CAR-uri, sindicate
- agenþi economici

3

3

2
2
2

3

3

2
2
2

3

3

2
2
2

3

3

2
2
2

3

3

2
2
2

IV. Spaþii pentru birouri:
- la unitãþile bugetare, partide politice
- la societãþi comerciale

2
5

2
6

2
6

2
5

2
5

V. Spaþii pentru alte activitãþi:
- agenþii de turism
- jocuri mecanice
- societãþi de asigurare, CEC, poºtã, telefoane,
pronosport, loto
- unitãþi bancare, birouri notariale etc.
- case de schimb valutar, burse de mãrfuri ºi valori

12
17

17
33
42

15
18

19
37
61

13
17

18
33
56

12
17

17
33
49

12
17

17
33
42

VI. Spaþii pentru depozitare 3 4 4 4 3

VII. Garaje:
- pentru populaþie                                                             
- pentru agenþi economici    

2
5

2
6

2
5

2
5

2
5

Zona de atracþie comercialã 

Ec. Silvia PRICOP

ANUNÞURI

În perioada 18 – 29 februarie
a.c., Centrul local A.P.I.A. Mizil
va declanºa o amplã campanie de
informare a fermierilor din toate
localitãþile arondate acestuia pri-
vind programul „Depune cere-
rea de sprijin!”, acþiune care va
consta în depunerea de cãtre uti-
lizatorul terenului agricol a
cererii privind acordarea sub-
venþiei pe suprafaþã, sumã com-
pusã din subvenþia europeanã ºi
cea naþionalã.

Cu ocazia acestei campanii
informatice vor fi distribuite fer-
mierilor broºuri ºi diverse alte
materiale informative din dome-
niu, unul din scopurile declarate
ale Centrului local fiind elimi-

narea erorilor fãcute în campania
anului 2007.

Menþionãm cã programul
„Depune cererea de sprijin!” va
debuta la 1 martie 2008, pânã la
15 mai documentele respective
pot fi depuse fãrã penalizãri,
urmând ca pentru cererile de-
puse în perioada 16 mai – 9
iunie a.c. sã fie aplicate solici-
tanþilor penalitãþi de întârziere.

Pentru alte detalii, sugerãm
fermierilor sã se adreseze Cen-
trului local A.P.I.A. cu sediul în
Mizil, strada Mihai Bravu nr. 85
(vechiul sediu al primãriei
oraºului). 

Centrul local A.P.I.A Mizil

NOUTÃÞI  DE  LA
A.P.I.A.  MIZIL!

Aducem la cunoºtinþa cetãþe-
nilor cã în luna ianuarie 2008 a
fost abrogatã H.G. nr. 400/
2003, intrând în vigoare Nor-
mele metodologice de aplicare
a Legii nr. 230/2007 privind
înfiinþarea, organizarea ºi func-
þionarea asociaþiilor de propri-
etari.

În conformitate cu art. 14 al

acestui act normativ, membrii
asociaþiilor de proprietari se
pot întruni în adunãri generale
ordinare sau extraordinare, cu
specificaþia cã adunarea gene-
ralã ordinarã trebuie sã aibã loc
cel puþin o datã pe an, în primul
trimestru.

Ec. Alexandrina ªOLDEA

TREBUIA  SÃ  ªTIÞI!

Biroul Administraþie Publicã
din cadrul Primãriei oraºului
Mizil, informeazã persoanele
autorizate în baza Legii nr.
507/2002 sau Legii nr. 300/
2004 – privind autorizarea per-
soanelor fizice ºi a asociaþiilor
familiale care desfãºoarã acti-
vitãþi economice în mod inde-
pendent, cã, dupã obþinerea
autorizaþiei de funcþionare ºi a
certificatului de înregistrare,
au obligaþia sã se prezinte la
Administraþie Financiarã a ora-
ºului Mizil, Casa Judeþeanã de
Pensii Prahova (Ploieºti, strada
Nicolae Iorga nr. 1) ºi Casa de
Asigurãri de Sãnãtate Prahova

(Ploieºti, strada Praga nr. 1) în
vederea luãrii în evidenþã.

Pe lângã acestea, persoanele
astfel autorizate mai au obli-
gaþia de a achita taxa vizã anu-
alã. 

Deoarece unele dintre aceste
persoane nu s-au achitat de
aceastã ultimã obligaþia, aceea
de a plãti taxa pânã la finele
anului 2007, le reamintim cã
începând cu luna ianuarie 2008,
în baza Legii nr. 571/2003 –
Codul fiscal, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare – se
percep majorãri de întârziere
în valoare de 0,1 lei/zi.

AANNUUNNÞÞ  
IIMMPPOORRTTAANNTT!!

ÎNCHIRIERE
PRODUCÞIE/DEPOZITARE

S.C. SERENE STYLES S.R.L.
Strada Tohani nr. 36 Mizil – Prahova
Telefoane: 0244/253 411 – 253 415

Faxuri: 0244/250 473, 250 204
E-mail-uri: ionela@serenastyles.ro, resurseumane@serenastyles.ro  

Halã 6.500 mp, compartimentabilã în module de 650 mp ºi înãlþime de 5 m, beneficiind de
pardosealã de gresie, acces TIR-uri, utilitãþi ºi 4.000 mp teren.

Disponibilã imediat, atât pentru termen scurt, cât ºi pentru termen lung.

NOTÃ: ACESTE TARIFE SUNT EXPRIMATE ÎN LEI/MP/LUNÃ
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În departamentul dorinþelor rea-
lizabile, fiecare pãrinte viseazã ca
propriul copil sã dea frumosului noi
sensuri, sã guste din mierea succe-
sului, sã poarte în suflet talismanul
încrederii ºi speranþei.  În darul
preaplinului lor sufletesc, pãrinþii
uitã de o ursitã a firii ºi doresc, ade-
sea, sã schimbe din temelie destinul
propriilor copii. Reuºesc? O între-
bare cu rãspuns foarte dificil. Prea
multe intervenþii ale neprevãzutului
în viaþa noastrã, prea multe miºcãri
anarhice care ne întorc existenþele
pe dos, prea dese uitãrile cã viaþa-i
o luptã pentru realizãri, recu-
noaºtere dar, mai ales, pentru exis-
tenþã.

Scrierea urmãtoare ne va face
martori la o poveste realã despre
viaþã ºi drumurile ei, despre bine ºi
rãu, despre urcuºuri ºi coborâºuri,
iubire ºi neîngãduinþã, învinºi ºi
învingãtori. Aþi întrebat, fãrã tãgadã,
copii care fãceau primii paºi spre
ºcoalã: „Ce calificative ai sã iei?”.
Invariabil, aþi primit rãspunsul:
„Foarte bine!”. Cel mai modest
rãspuns suna astfel: „Bine ºi Foarte
bine!”, dar deja cu o umbrã de jenã,
de apãsare, de teamã cã impresia pe
care a fãcut-o rãspunsul dat nu e cea

mai bunã.
Cu aceste intenþii ºi dorinþe sti-

mulate ºi cultivate de pãrinþi trec
cei mai mulþi copii, pentru prima
datã, pragul ºcolii. Intenþii ca un
cuvânt de zidire al încrederii cã vor
reuºi. Copilul trebuie sã ºtie, din
primele zile de ºcoalã, cã atunci
când îºi doreºte ceva cu adevãrat a
fãcut deja primul pas spre izbândã,
cã va supravieþui ager într-o lume în
care doar cei puternici ºi pregãtiþi
au ºanse.

Dar, dupã câteva sãptãmâni,
mulþi dintre ei cunosc în mod real
atât bucuriile, cât ºi amãrãciunile
legate de note. Vor înþelege brusc
cã nu-i o joacã vremea ºcolii, cã-i
anevoios drumul când trudeºti pen-
tru a-þi fãuri ºi exprima o identitate.
Succesele ºi insuccesele micului
ºcolar îºi dubleazã influenþa în
funcþie de pretenþiile pãrinþilor ºi
de aspiraþiile copilului. Califi-
cativele foarte bune aduc fericire
copilului ºi mândrie pãrinþilor, în
timp ce unele mai mici sunt trãite
dureros de ambele pãrþi ºi aduc
apãsare psihicã celui mic.

Plãcerea de a primi note mari
este una din laturile atrãgãtoare ale
ºcolii. Este foarte important ca

pãrinþii sã ºtie cum sã procedeze
pentru a asigurã propriului copil
accesul spre calificativul maxim.
Este necesar un ajutor sistematic,
atent, fãrã salturi, plin de încurajare
din partea pãrinþilor. Aceºtia sã ºtie
cã nu trebuie sã fie zgârciþi cu tim-
pul acordat copiilor, cã oricât ar sta
cu ei, niciodatã nu-i prea mult. Sã-i
îndrume ca în viaþã sã aibã voinþã de
fier, niciodatã sã nu punã mâinile pe
piept ºi bocetul la gurã când îi
pãleºte necazul. ªansele nu se
repetã de multe ori în viaþã ºi nu vin
la întâmplare. Ele avertizeazã sau
pãlmuiesc. La ºcoala pãrinþilor,
fiecare ar avea dreptul sã cearã
câteva clipe de rãgaz, dar din neferi-
cire nu existã timp disponibil pen-
tru aºa ceva!

ªcolarul trebuie încurajat când
lucreazã bine, sã i se atragã atenþia
asupra superficialitãþii când este
cazul, sã se insiste permanent pânã
când el îºi formeazã priceperi ºi
deprinderi corecte, pânã când va
înþelege ca în viaþã lumea te
trateazã la preþul pe care-l impui. ªi,
ca-n viaþã, de multe ori e mai bine sã
fii cap de pisicã, decât coadã de leu.
Mai bine un mãgar care te poartã,
decât un cal care te trânteºte.

Pãrintele trebuie sã ºtie a evita
orice stare dureroasã pe care o
trãieºte un copil când primeºte o
notã micã. Semnificative pot fi în
acest sens „destãinuirile” unor
elevi: „Dupã ce dau testul la mate,
nu mã gândesc decât la calificativul
pe care-l voi primi; iar când doamna
le citeºte mi se strânge inima de
fricã cã voi lua mai puþin de Foarte
bine” sau „Când ies la tablã uit tot,
chiar dacã ºtiu bine lecþia. Palmele
îmi transpirã, nu mã gândesc decât
cã voi primi un calificativ mic, iar
tata se va supãra foc pe mine”.

Blocaje ale comunicãrii. De ce nu
ar reuºi pãrinþii sã nu facã din notã
un factor de stres? La aceastã vârstã
trebuie valorificatã nota ca factor de
educaþie moralã: orice notã trebuie
privitã prin prisma efortului depus,
a voinþei, a responsabilitãþii mani-
festate faþã de învãþãturã. 

Se scoate miere din orice floare!
Norocul calcã în urma minþii. Chiar
înclinaþiile deosebite rãmân neva-
lorificate dacã nu se depun eforturi
sistematice. Tocmai aceste eforturi
trebuie remarcate ºi apreciate de
adulþi ºi cu cât acestea sunt mai
independente, cu atât sunt mai va-
loroase. Este mai important pentru

copil ca el singur sã-ºi propunã cali-
ficative mari, decât sã i se impunã
de cãtre pãrinþi, din orgoliu sau
„grijã pentru viitorul copilului”, fãrã
a þine seama de posibilitãþile reale
ale acestuia, de condiþiile concrete
în care învaþã. Permanenta grijã a
pãrinþilor trebuie sã fie nivelul real
de pregãtire a propriului copil, buna
lui comportare ºi nu evaluarea for-
malã prin calificative. 

Niciodatã nu-i prea târziu sã
înveþi. Pentru fiecare pãrinte, edu-
caþia propriului copil este nu numai
un privilegiu, ci ºi o mare respon-
sabilitate. 

Sã-þi studiezi copiii, sã-i cunoºti
îndeaproape ca sã-i poþi înþelege ºi
educa, când ºi unde trebuie, fãrã sã-
i tutelezi ºi sã le striveºti individua-
litatea cu propria ta personalitate,
iatã „reþeta” reuºitei în „probleme
pentru pãrinþi, probleme ale
pãrinþilor”.

Adulþii sã obþinã o armonizare a
sarcinilor ºcolare cu odihna, cu
jocul, cu necesitatea dezvoltãrii spe-
ciale a fiecãrui copil ºi astfel, vorba
poetului, „restul o sã vinã de la sine
– apoi”.

ªtefan STOICESCU

DDIINN    UULLTTIIMMAA    BBAANNCCÃÃ!!
Mic „tratat” de rãzgândire

Gazde primitoare, elevii ºi profe-
sorii Liceului Teoretic, ºi-au în-
tâmpinat distinºii invitaþi cu emoþie
ºi flori, dar ºi cu braþele deschise,
dorind ca împreunã sã se bucure de
aceastã sãrbãtoare a reputatei insti-
tuþii de învãþãmânt mizilene, eveni-

ment ajuns la ediþia a II-a..
Oaspeþi au fost unii de marcã:

domnul prof. dr. Alexandru Mi-
ronov – scriitor, publicist ºi secre-
tar UNESCO, domnii Corneliu Leu
ºi Nicolae Dragos – doi cunoscuþi
scriitori, domnul Doru Dumitrescu
– inspector în cadrul M.E.C.T.,
domnul Matei Gheorghe – inspec-
tor general, domnul Gheorghe
Borovinã – inspector ºcolar gene-
ral, domnul Gheorghe Giurumescu
– preºedintele Ligii judeþene a

F.S.L.I, directori ºi
profesori din nume-
roase ºcoli praho-
vene, domnul in-
spector de poliþie
Adrian Þurcaº, dom-
nul avocat Ion Bu-
suioc, reprezentanþi
ai mass-mediei ºi, nu
în ultimul rând, dom-
nul primar Emil
Proºcan ºi parte din
membrii Consiliului
Local Mizil.

Ziua a fost mar-
catã de douã evenimente deo-
sebite, primul dintre acestea fiind
inaugurarea Centrului de Docu-
mentare ºi Informare, ocazie cu
care, în alocuþiunile rostite, domnul
prof. Victor Minea – directorul
instituþiei de învãþãmânt, domnul
prof. Laurenþiu Bãdicioiu – coordo-
natorul centru-
lui, precum ºi
domnii Alexan-
dru Mironov ºi
Emil Proºcan, au
subliniat cã aces-
ta spaþiu cultural
este destinat ele-
vilor, profesori-
lor, cât ºi mem-
brilor comunitã-
þii locale, fiind
locul în care, fo-
losind resursele
din dotare, pot fi
desfãºurate si-
multan 5 – 6 activitãþi (consiliere,
informare, lecturã, lucru în echipã,
audiþii ºi vizionãri).

Al doilea eveniment a fost
înmânarea diplomelor de partici-
pare, de excelenþã ºi a premiilor
Concursului naþional de poezie,

epigrame ºi calambururi „Romeo ºi
Julieta la Mizil” – ediþia I, „pãrin-
tele” ºi coordonatorul acestuia
fiind prof. Laurenþiu Bãdicioiu, la
aceastã manifestare participând
concurenþi din 24 de judeþe, pre-
cum ºi din Canada. Jurizaþi de dom-
nii Corneliu Leu, Nicolae Dragoº,
Emil Proºcan, Ion Busuioc ºi
Lucian Mãnãilescu, ºi-au adjudecat
Marele Premiu „George Ranetti”
domnul Corneliu Berbente din
Bucureºti – secþiunea epigrame ºi

domniºoara Iulia Davidoiu din
Târgoviºte – la secþiunea poezie.

Sãrbãtoarea a fost pigmentatã de
un reuºit program artistic la
susþinerea cãruia ºi-au adus apor-
tul: formaþia condusã de Vali Tiþa în

colaborare cu Liga Tineretului
Creºtin Ortodox din Mizil, „actorii”
care au dat viaþã personajelor paro-
diei „Romeo ºi Julieta la Mizil” de
George Ranetti – moment regizat
de doamna prof. Aura Frusinoiu, un
grup folk pregãtit de doamna prof.

Ioana Mihai ºi micii dansatori ai
doamnei înv. Luiza Beºliu. 

Felicitându-i pe organizatorii
evenimentului, pot afirma fãrã
reþinere cã Liceul Teoretic „Gri-
gore Tocilescu” din Mizil îºi meritã
cu prisosinþã aureolarea sa  ca „Li-

ceu european”, titulaturã sub care
a fost prezentat pe larg în cadrul

unei emisiuni televizate. 

Sincere felicitãri ºi „La mulþi
ani”!

Gabriela Andreea NEGOIÞÃ

ZZIIUUAA  LLIICCEEUULLUUII  TTEEOORREETTIICC  „„GGRRIIGGOORREE  TTOOCCIILLEESSCCUU””
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Insula Mont Saint Michel, aflatã
în centrul imensului golf Saint Malo,
se înalþã spectaculos din întinderea
platã a nisipurilor netezite de fluxul
puternic al Mãrii Mânecii, fiind situ-
atã la limita dintre Bretania ºi
Normandia. 

Pânã în secolul V, mica insulã de
granit în lungime de un kilometru
fãcea parte din uscat, ca un aflori-
ment stâncos ieºind din pãdurile

mlãºtinoase ale Normandiei.
Pe vremea romanilor era cunos-

cutã ca Mont Tombe, pãstrând pro-
babil tradiþia conform cãreia stânca
fusese folositã de celþi ca teren
funerar, o legendã spunând cã însuºi
Iulius Cezar, încãlþat cu ghete de aur
ºi închis într-un sicriu din acelaºi
material, ar fi îngropat sub Mont
Tombe.

La începutul secolului al VIII-lea,

în anul 708, episcopul Aubert de
Avranches, împreunã cu 12 cãlugãri,
în urma mai multor apariþii ale
arhanghelului Mihail, trece la
îndeplinirea poruncii acestuia, aceea
de a ridica o capelã pe munte,
punând astfel bazele primei comu-
nitãþi monastice de aici. Tot legenda
spune cã episcopul, în lucrarea sa, a
fost ajutat de o serie de miracole:
circumferinþa temeliei propuse a
fost marcatã de roua dimineþii; o
vacã furatã a reapãrut în locul unde
urma sã se aºeze prima piatrã de
granit; un bebeluº þinut în braþe a
îndepãrtat cu laba piciorului un bolo-
van care stãtea în calea constructo-
rilor, iar Sf. Mihail s-a arãtat din nou
pentru a identifica un izvor de apã
dulce.

Rebotezat între timp Mont St-
Michel, în anul 966, ducele nor-
mand Richard I trimite 30 de cã-
lugãri pentru a începe construcþia
unei abaþii benedictine capabilã sã
adãposteascã 50 de cãlugãri. Lu-
crãrile de construcþie la biserica
abaþiei, care încununeazã ºi astãzi
vârful stâncii, au început în 1020 ºi
au durat peste 100 de ani. 

În perioada 1154-1186, abatele
Robert de Torigni doneazã bi-
bliotecii mãnãstirii un important
numãr de manuscrise, astfel cã
aºezãmântul monahal va cãpãta
numele de „oraº al cãrþilor”.

Dificultãþile de construcþie au fost
foarte mari, în urma rãzboiului din-

tre ducele de Normandia ºi regele
Franþei o parte din locaºul de cult s-
a prãbuºit, pãrþi mari din biserica
originarã au trebuit sã fie refãcute.
Lucrãrile de reconstrucþie au fost
iniþiate de abatele Jourdain ºi
încheiate dupã 25 de ani – în 1228 –
prin râvna ºi osteneala abatelui
Raoul de Villendieu, cheltuielile
fiind suportate de cãtre regele
Franþei Filip al II-lea Augustul, ca o
compensaþie pentru partea de bise-
ricã cãreia îi dãduse foc în 1203, lao-
laltã cu edificarea unei alte mãnãstiri
gotice – La Merveille –  în partea de
nord a insulei.

Mont St-Michel nu a fost întot-
deauna un loc de liniºte spiritualã, în
toatã perioada Evului Mediu consti-
tuind câmp de bãtãlie pentru regii ºi
ducii care s-au luptat pentru cu-
cerirea ei. A fost fortificatã la în-
ceputul secolului XV, în timpul Rãz-
boiului de O Sutã de Ani, supra-
vieþuind atacurilor repetate ale
englezilor ºi unui mãcel pus la cale
de hughenoþi. Datoritã acestor
evenimente comunitatea monasticã
s-a diminuat constant, ajungând ast-
fel ca în timpul Revoluþiei Franceze
ea sã mai fie populatã de ºapte
cãlugãri, mãnãstirea fiind transfor-
matã în închisoare. 

În timpul domniei lui Napoleon
Bonaparte, începând cu 1811,
rebotezatã Ile de la Liberte, insula a
fost folositã tot ca închisoare,
urmând ca mai târziu, în timpul

Restauraþiei, sã devinã Casã de
Forþã ºi de Corecþie, rãmânând aºa
pânã în 1863 când Napoleon al III-a
o va închide ºi va declara stânca
monument naþional.

Tradiþia slujbelor religioase
creºtine pe Mont Saint Michel a fost
reluatã în 1922, aceasta fiind men-
þinutã ºi azi de prezenþa unui mic
numãr de cãlugãri ºi cãlugãriþe.
Hotelurile, magazinele ºi casele
(unele datând din secolul XV) ce
mãrginesc singura ºi întortocheata
stradã a insulei, constituie împreunã
o mare atracþie turisticã a Franþei,
de douã ori pe an – în prima sâm-
bãtã din mai ºi pe 29 septembrie –
serbãrile Sf. Mihail atrãgând
aproape 60.000 de pelerini din toate
colþurile lumii.

Mont Saint Michel – minunata arhitecturã a spiritului

CARACTERUL  DETERMINÃ  SUCCESUL!
Dezvoltarea celor 49 de trãsãturi ale caracterului

continuare din 
numãrul trecut

Iertare vs. Respingere
A-mi ºterge din minte greºelile

celor ce mi-au fãcut un rãu ºi a nu
pãstra ranchiunã.

Ingeniozitate vs. Risipã
A gãsi folosinþe practice pentru

ceea ce alþii nu bagã în seamã sau
aruncã.

Iniþiativã vs. Trândãvie
A recunoaºte ºi a face ceea ce

este de fãcut înainte de a mi se cere

sã o fac.
Înþelepciune vs. Prostie
A vedea ºi a reacþiona la situ-

aþii din viaþã dintr-o perspectivã
care depãºeºte circumstanþele
mele curente.

Justiþie vs. Corupþie
A-mi asuma responsabilitatea per-

sonalã de a susþine ceea ce este cu-
rat, drept ºi adevãrat.

Loialitate vs. Infidelitate
A folosi vremurile grele pentru a-

mi onora angajamentele faþã de cei
pe care-i slujesc.

Mãrinimie vs. Egoism
A veni în întâmpinarea nevoilor

esenþiale ale altora fãrã a avea ca
motiv vreo recompensã personalã.

Meticulozitate vs. Ineficienþã
A ºti ce factori, odatã neglijaþi, vor

diminua eficienþa muncii ori a vorbe-
lor mele.

Mulþumire vs. Lãcomie
A-mi da seama cã adevãrata feri-

cire nu depinde de condiþiile materi-
ale.

Onestitate vs. Înºelare
A dobândi încrederea pentru vii-

tor prin relatarea corectã a unor
evenimente din trecut.

Ordine vs. Confuzie
A mã organiza pe mine ºi împre-

jurimile mele pentru a avea o efi-
cienþã mai mare.

Ospitalitate vs. Izolare
A împãrþi din inimã cu alþii mân-

carea, adãpostul sau conversaþia.
Punctualitate vs. Întârziere
A-mi manifesta respectul faþã de

ceilalþi fãcând lucrul potrivit la tim-
pul potrivit.

Prudenþã vs. Pripealã
A ºti cât de important este sã

sãvârºeºti la timpul potrivit acþiunile
potrivite.

Rãbdare vs. Nervozitate
A accepta o situaþie dificilã fãrã a-

mi proiecta un termen final pentru
curmarea ei.

Recunoºtinþã vs. Nemulþumire
A le arãta altora, prin cuvintele ºi

faptele mele, cât au fost de binefãcã-
tori pentru viaþa mea.

Responsabilitate vs. Iresponsabilitate
A ºti ºi a face ceea ce se aºteaptã

de la mine.
Rezistenþã vs. Descurajare
Tãria lãuntricã de a þine piept so-

licitãrilor ºi de a da ce e mai bun din
mine.

Sensibilitate vs. Asprime
A percepe atitudinile ºi emoþiile

adevãrate ale celor din jurul meu.
Siguranþã vs. Îngrijorare
A-mi structura viaþa în jurul a

ceea ce nu poate fi distrus sau înlãtu-
rat.

Sinceritate vs. Ipocrizie
Dorinþa de a face ceea ce este

bine din motive transparente.
Smerenie vs. Mândrie
Conºtiinþa cã reuºitele sunt rezul-

tatele investigaþiilor fãcute de ceilalþi
în viaþa mea.

Stimã vs. Grosolãnie
A-mi limita propria libertate astfel

încât sã nu stânjenesc dorinþele ce-
lor din jurul meu.

Toleranþã vs. Acuzare
A-mi da seama cã toþi oamenii se

aflã la diferite nivele de formare a
caracterului.

Vigilenþã vs. Neglijenþã
A fi conºtient de tot ceea ce se

aflã în jurul meu, astfel încât sã am
reacþii potrivite.

Virtute vs. Necurãþie
Excelenþa moralã evidentã în

viaþa mea, în mãsura în care fac con-
secvent ceea ce este bine.

Voioºie vs. Autocompãtimire
A pãstra o atitudine pozitivã chiar

ºi când mã confrunt cu situaþii neplã-
cute.

Acestea sunt trãsãturile
înrãdãcinate în viaþa unui om,
care determinã reacþia ºi acþiu-
nile lui, indiferent de circum-
stanþe!

CHARACTER FIRST!

-centralã termicã de apartament „IMMERGAS”=1.850 lei
cu TVA;
-centralã termicã de apartament „BERETTA SMART” +kit
de extracþie= 1.700 lei cu TVA;
-centralã termicã de apartament „MOTAN-KOBER”+kit de extracþie =1.750 lei cu TVA;
-o diversã gamã de radiatoare;
-aparate de aer condiþionat „NORTH STAR”  - clasa energeticã A, cu preþuri începând de la 1.400 lei cu TVA ºi montajul
inclus în preþ.

Manopera pentru instalarea ºi punerea în funcþiune a centralelor termice: 350 lei cu TVA/aparta-
ment cu 2 camere ºi 400 lei cu TVA/apartament cu 3 camere.

Rate prin RAIFFEISEN BANK SA!
FFiirrmmaa  ddeeþþiinnee  aauuttoorriizzaaþþiiee  IISSCCIIRR  ppeennttrruu  ttooaattee  ttiippuurriillee  ddee  iinnssttaallaaþþiiii  ººii  cceennttrraallee  tteerrmmiiccee..

Relaþii la tel. 250 152, 0744 420 514 sau la sediul firmei din str. Mihai Bravu nr. 77.

climatizare, termice, sanitare, electrice

OFERTÃ PROMOÞIONALÃ!



FFooccuull  vvâânnããtt  ee  ggoonniitt  ddee  vvâânntt,,
ZZããrriillee-aauu  uuiittaatt  ssãã  mmãã  mmaaii  ddooaarrãã......
DDee  iiuubbiirree-nnttââiiaa  ooaarrãã  ccâânntt,,
LLaa  ssccaannddaall  rreennuunnþþ  îînnttââiiaa  ooaarrãã..

AAmm  ffoosstt  ccrrâânngg  ppããrrããggiinniitt  ppee  lloocc,,
LLaa  ffeemmeeii  ººii  vvooddccãã  ddaamm  nnããvvaallãã..
NNuu-mmii  mmaaii  ppllaaccee  aazzii  ssãã  bbeeaauu,,  ssãã  jjoocc,,
SSãã-mmii  ppiieerrdd  vviiaaþþaa  ffããrrãã  ssooccootteeaallãã..

EE  ddee-aajjuunnss  ssãã  ttee  pprriivveesscc  ttããccuutt,,
SSãã-þþii  vvããdd  oocchhiiii  pplliinnii  ddee  ttoott  îînnaallttuull,,
CCaa  uuiittâânndd  îînnttrreegguull  ttããuu  ttrreeccuutt,,
TTuu  ssãã  nnuu  mmaaii  ppooþþii  pplleeccaa  llaa  aallttuull..

TTuu  ––  mmeerrss  ggiinnggaaºº,,  ttuu,,  ssuurrââssuull  mmeeuu,,
DDaacc-aaii  ººttii,,  ccuu  iinniimmaa-ii  ppuussttiiee,,
CCuumm  ppooaattee  iiuubbii  uunn  ddeerrbbeeddeeuu
ªªii  ccââtt  ppooaattee  ddee  ssuuppuuss  ssãã  ffiiee..

CCâârrcciiuummiillee  llee-aaºº  uuiittaa  ppee  vveeccii,,
NN-aaºº  mmaaii  ººttii  nniiccii  vveerrssuull  ccee  îînnsseeaammnnãã,,
DDee-aaºº  aattiinnggee  aacceessttee  bbrraaþþee  rreeccii
ªªii-aall  ttããuu  ppããrr  ccaa  ffllooaarreeaa  cceeaa  ddee  ttooaammnnãã..

VVeeººnniicc  ttee-aaºº  uurrmmaa  ppee-aacceesstt  ppããmmâânntt,,
DDeeppããrrttaarreeaa  mmii-aarr  ppããrreeaa  uuººooaarrãã......
DDee  iiuubbiirree-nnttââiiaa  ooaarrãã  ccâânntt,,
LLaa  ssccaannddaall  rreennuunnþþ  îînnttââiiaa  ooaarrãã..

SSeerrgghheeii  EEsseenniinn

TRECUTE UMBRE…
NEMURITOARE URME...

CITIÞI:

- ASEDIUL VIENEI de Horia Rusu
- CARTEA PSALMILOR de ªerban

Foarþã
- JURNALUL RÂNDUNICII de

Amelie Nothomb
- MANDOLINA CÃPITANULUI

CORELLI de Louis de Bernieres
- MAREA SPAIMÃ DE LA MUN-

TE de Charles – Ferdinand Ramuz
- FURTUL. O POVESTE DE

IUBIRE de Peter Carey
- DUIOS DEMONICUL DEXTER

de Jeff Lindsay
- ENCICLOPEDIA LUCRURILOR

CARE MÃ SÂCÂIE ZILNIC de
Hamnes Stein

- CODUL BIBLIEI de Michaer
Drosin

- CUM SÃ GÂNDEªTI CA EIN-
STEIN de Scott Thorpe

ASCULTAÞI:

- SOUND OF SILVER – LCD
Soundsystem

- DIVINAURA - Aeoliah
- LOST HIGHWAY – Jon Bon Jovi
- THE HEAD AN THE DOOR -

Cure
- LIVE 2007 - Keane
- JOSHUA TREE – U 2
- CENACLUL FLACÃRA, volumele

3-7 – compilaþie 
- THE REMINDER – Feist
- IT WON’T BE SOON BEFORE

LONG – Maroon 5
- COCO – Colbie Caillat

VIZIONAÞI:

- RAMBO IV cu Sylvester
Stallone

- ÎN VALEA ELAH cu Tommy
Lee Jones ºi Charlize Theron

- INTERVIU cu Steve Buscemi ºi
Sienna Miller

- JOCUL TERORII cu Pierce
Brosnan ºi Maria Bello

- DRUMUL DREPTÃÞII cu
Russel Crowe ºi Christian Bale

- FÃRÃ REZERVÃRI, FÃRÃ RE-
ÞINERI cu Catherine Zetta-Jones ºi
Aaron Eckhart

- BÃRBIERUL DIABOLIC DIN
FLEET STREET cu Johnny Deep ºi
Helena Bonham Carter

- LEGENDA VIE cu Will Smith
- MASACRUL DE LA WOUND-

ED KNEE cu Aidan Quinn ºi Adam
Beach

- PETRECÃREÞUL CHARLIE
cu Tom Hanks ºi Julia Roberts

VÃ  RECOMANDÃM  SÃ…
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- Când te chinuieºti sã
rezolvi o problemã, îþi
poate fi de folos
cunoaºterea soluþiei.

- Pentru orice pro-
blemã cu n ecuaþii, vor fi
întotdeauna n+1 necunos-
cute.

- Este mai bine sã
rezolvi o problemã cu
aproximaþie ºi sã afli ade-
vãrul cu o eroare de 10%,
decât sã obþii o soluþie
exactã ºi sã nu ºtii care
este adevãrul.

- Când un student
urmeazã cursurile unei
facultãþi, el ºtie ce vrea sã
facã în viaþã. Când ur-
meazã în paralel douã fa-
cultãþi, nu mai e sigur.

- Dacã prezenþa la curs

este obligatorie, atunci
studenþii vor lipsi la exa-
men. Dacã prezenþa la
cursuri este facultativã,
atunci se vor prezenta la
examen ºi cei care au lip-
sit la curs.

- Fiecare profesor con-
siderã cã studenþii tre-
buie sã se pregãteascã
numai la cursul sãu!

- Dacã examenul se
susþine cu manualul des-
chis pe bancã, precis vei
uita manualul acasã.

- Nu atribui rãutãþii
ceea ce poate fi explicat
prin prostie!

- Orarele studenþilor
sunt astfel întocmite încât
sã se piardã mai mult
timp la facultate.

LEGILE  LUI  MURPHY

NNUU UUIITTAAÞÞII!!

- Scoþia, una dintre cele
mai puternice þari prezbite-
riene, care respinge prin
tradiþie arta dramaticã, a
fãcut în 1784 un gest unic:
Biserica acesteia a scurtat
întrunirea anualã a adunãrii
sale generale, pentru a le da
astfel posibilitatea mem-
brilor sãi sã o vadã pe doam-
na Siddons, o actriþã foarte
preþuitã a vremii?

- lui Raglan, un cunoscut
general englez, i-a fost
amputat braþul drept în
Bãtãlia de la Waterloo? A
suportat operaþia fãrã sã
scoatã un singur geamãt,
dar când un sanitar a luat
braþul sã-l arunce, a cerut
sã-i fie înapoiat inelul pri-
mit de la soþia sa ºi care se
afla pe inelarul mâinii am-
putate?

- William Cody ºi-a cãpãtat
porecla „Buffalo Bill” pentru
ca a ucis peste 4.000 de
bizoni în opt luni, furnizând
astfel carne lucrãtorilor de
la cãile ferate americane?

- Alan Tuning – un celebru
matematician britanic, pio-
nier al teoriei calculatoa-
relor – spunea: „Pentru ca
un calculator sã poatã gândi

ca o fiinþã umanã, trebuie sã
conþinã un mecanism care
sã introducã informaþia
aleatorie în sistemul sãu de
procesare”?

- trirema greacã a fost cel
mai rapid vas cu vâsle con-
struit vreodatã, cei aproxi-
mativ 170 de vâslaºi ai navei
putând menþine o zi întreagã
viteza de 7 – 9 mile pe orã?

- contele Lev Tolstoi –
celebrul scriitor, filosof ºi
moralist rus, autorul capo-
doperelor Rãzboi ºi pace ºi
Anna Karenina, care a
murit în casa unui ºef de
garã dupã ce îºi aban-
donase casa ºi soþia –  a de-
clarat cãtre sfârºitul vieþii
sale cã „operele mele n-au
nicio valoare”?

- Iosip Broz, cunoscut
mai degrabã ca mareºalul
Tito, liderul miºcãrii de
rezistenþã împotriva ali-
aþilor Axei, precum ºi a
ustaºilor, naþionaliºtilor
sârbi ºi cetnicilor, ºi-a eli-
berat þara fãrã sã mai
aºtepte invazia Aliaþilor,
realizând ulterior din Iu-
goslavia „cea mai liberalã
þarã comunistã din
Europa”?

CUM DE N-AM ªTIUT CÃ…
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La Casa de Culturã au fost reluate cursurile de ºah!
Antrenamentele se desfãºoarã în zilele de marþi, 

miercuri ºi joi, în intervalul 09 – 12, precum ºi între
orele 14 ºi 17, sub conducerea 

maestrului internaþional Barbu Nicolai.
Aviz amatorilor!

*
Tot la Casa de Culturã, începând cu 15 ianuarie, au

început înscrierile pentru formaþia de 
dansuri populare. 

Repetiþiile vor avea loc în zilele de luni, marþi ºi joi, în
intervalul 10 – 12 (pentru elevii de la ºcolile cu clase-
le I-VIII) ºi în intervalul 14 – 16 (pentru elevii de liceu).

Vã aºteptãm!
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