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POŞTALIONUL
Editorial 
Despre zâmbet, păr despletit, eternitate

Se apropie ziua în care ne vom opri
din tot ce suntem obişnuiţi să facem, pentru a
omagia pe cea care este Femeie! După mai
multe ninsori pe pământ şi în ceruri, vine
această zi, ca un semn la rostuire a dorinţei de
floare, de verde, de viaţă, ca într-un act de su-
premă dreptate!

Vor fi multe flori, zâmbete, simboluri
de dragoste, preţuire, respect şi multe gânduri

de bine! Cuvintele vor fi puţine şi se vor ascunde în gesturi stân-
gace şi tremurânde.  Se vor spune; „Te iubesc!”, „Iartă-mă!”, „Îţi
mulţumesc că exişti!”, în limba florilor, a îmbrăţişărilor, a zâmbe-
tului, a lacrimii! Copii născuţi se vor întoarce în această zi la pri-
mordialitatea chintesenţei de a fi, din cerul de linişte şi dragoste
nesfârşită de la pieptul Mamei! Indiferent de vârstă, ne vom gândi
cu toţii la cea care ne-a născut şi „obligaţi” de copilărie, ne vom
lega tot rostul vieţii de mâinile şi sufletului Ei! Vom descoperi din
nou multa Ei singurătate şi raele noastre eforturi de a-i oferi, în
chip meritat, dragostea şi preţuirea! Ca şi în celelalte zilele de săr-
bătoare ale anului – atât de puţine – o vizităm şi, strângând-o în
braţe, simţim un  nod în gât... Chiar dacă am reuşi mulţumiri mult
mai profunde sau i-am aduce mai multe şi substanţiale cadouri, am
stânjeni-o, am încurca-o şi chiar am întrista-o!

Dragostea unei Mame e dată, ca o dumnezeire, fiecărui
copil pe care-l naşte, trăindu-i bucuriile şi necazurile! Ninge, la
sfârşit de februarie, dar sunt semne tot mai clare că mugurii lumii
simt ce se întâmplă şi, ca şi în celelalte aşteptări, pun ceva la cale.

Ghiocei, zambile, toporaşi, brebenei, narcise, lalele...
Şi aerul va fi altfel!
Omagiul va fi universal!
Dumnezeu a dăruit viaţă ca să fie dăruită, astfel femeia

născută devine născătoare, şi capătă numele cel mai plin de sensuri
rostit vreodată: Mamă!

Oare ce s-ar fi ales din copilăria noastră fără grija mâinilor
ei, fără atingerea lor unică, dătătoare de căldură, alinare şi în-
ţelegere? Sau fără zâmbetul ei, de cele mai multe ori înlăcrimat?

De ce primul cuvânt rostit de toţi cei care alcătuim ome-
nirea, în spaţiul şi timpul ei, finite şi totuşi infinite, este Mama? Şi
primul scâncet al mielului şi primul sunet tandru şi orb al puiului
de leu, tot asta înseamnă.

Viaţa începe, pentru noi toţi, la pieptul mamei! Acolo,
lângă sufletul ei, cunoaştem primele noţiuni despre viaţă, lume,
dragoste, bucurie, suferinţă. Acolo rămânem mereu – cu tot ceea ce
este esenţial în fiinţa noastră – indiferent de drumurile care ne poar-
tă paşii prin lume.

Mulţumesc Doamne că ai făcut să-mi trăiască Mama şi
viaţa copilăriei mele!

Mă înclin cu devotament şi smerenie în faţa Ta femeie,
icoană a creaţiei, îţi mulţumesc pentru tot ce eşti, pentru tot ce faci,
pentru puterea de a lupta cu nedreptăţile lumii, cu suferinţele şi
spaimele ei, folosind ancestral, în chipul cel mai simplu şi luminos
cu putinţă, cea mai puternică armă pe care omenirea o are: Iubirea!

La mulţi ani Maică Maria! La mulţi ani Mamă!
La mulţi ani Femeie! La mulţi ani Copilă!

Emil Proşcan

Două articole de pe internet
m-au dus cu gândul la o ve-
che melodie folck, cântată de

Anda Călugăreanu, pe versurile lui
Nicolae Labiş: „Noi, nu! Niciodată!
Noi, nu!” Desigur cu un sens niţel
pervertit, dar exemplar pentru „rezis-
tenţa” noastră la modele, mai ales la
cele pe care le invocăm foarte des.

Modelul chinez
Criza mondială a conturat

împlinirea unei previziun1 a analiş-
tilor economici, care vorbeau, încă
din anii ’70 despre o posibilă supre-
maţie mondială asiatică, la începutul
mileniului trei. Şi, iată, China comu-
nistă, devenită a doua putere eco-
nomică a lumii, are toate şansele să
întreacă economic Statele Unite în
viitorul apropiat. 

Cum a fost posibilacest lu-
cru? Iată ce spun doi români care tră-
iesc (muncesc) în „ţara marelui zid”:
bucureşteanul Liviu Cadet, specialist
în telecomunicaţii, aflat la un training
în Shenzhen, a fost surprins să con-
state că, din cele două ore de pauză
de masă de la serviciu, toţi chinezii
dorm o oră, ca să fie mai productivi.
După somn sunt aşa de energici, în-
cât lucrează ore bune – chiar şi după
program – fără să le impună nimeni.

Desigur, nu e, nici acolo, ra-
iul pe pământ; dincolo de zâmbetul
condescendent şi formali, chinezii
sunt puţin trişti, o dată fiindcă trebuie
să muncească foarte mult, apoi fiind-
că statul nu le dă voie să facă mai
mult de un copil, cu unele excepţii.
Pentru al doilea copil au de plătit taxe
peste taxe şi multe impozite, iar sta-
tul nici măcar nu îi asigură studiile.
De asta nu trebuie să întrebi niciodată

un chinez câţi copii are, e o mare jig-
nire.

„Fiindcă în mod normal au
dreptul la un singur copil, chinezii
investesc cât de mult pot în el, pe
ideea să fie cât mai bun. Şi aici sunt
foarte organizaţi. De pildă, înainte
de a-l concepe, tatăl şi mama se apu-
că de sport, încep să mănânce sănă-
tos şi se lasă de fumat”. În China,
familia este atât de importantă, încât
dacă spui la serviciu că ai o problemă
de familie, eşti lăsat imediat să pleci
acasă. Dacă ai spune, în schimb, că
eşti bolnav, s-ar putea să nu primeşti
învoirea solicitată.

Roxana Ciceoi, inginer hor-
ticol şi doctor în agronomie, lucrea-
ză la Academia de Studii Forestiere
Shanxi din Taiyuan. Iată ce crede
dânsa despre cheia succesului chi-
nez: „Nu le e ruşine să spargă pietre
sau să adune gunoaie şi când se apu-
că de un lucru, îl fac. Dacă iese
prost, îl refac. Nu stau să discute, să
analizeze, să planifice. În general,
este o cultură bazată pe cât, nu pe
cum şi în ce fel (...). Cheia succesului
lor este că sunt mulţi. Cel mai impor-
tant lucru este că trebuie să mănânce
şi să aibă grijă de familia lor. Sunt
mai puţin preocupaţi de capra vecin-
ului, dar sunt foarte preocupaţi că
dacă vecinul are o capră, ei trebuie
să aibă două”.

Pe româncă o uimeşte cât de
repede au crescut supermarketurile
aflate la orice colţ de stradă, precum
şi mallurile de peste tot, multiplexu-
rile, palatele şi zgârie-norii, autostră-
zile ca cele din Germania, sau tre-
nurile mai rapide decât cele din Fran-
ţa. „Este uimitor să vezi cum fiecare 

(Continuare în pag. 3)

Noi nu! Niciodată!...Noi nu! Niciodată!...
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N-am mai trecut de mult prin sat şi-mi spune
Un om ce de pe-acasă a venit
Cum c-a-nflorit la noi măinul
Şi c-ai albit, mămucă, ai albit.

Nicolae Labiş - Mama
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Relaţii cu presa - ,,Poştalionul,,                 -                   (252 722)
Poliţia comunitară 
-poliţist comunitar de serviciu                  interior 31
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de evidenţă a persoanelor                        -                    ( 253 309)
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de gospodărire comunală                           interior 32     (250 885)
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Serviciul public de producere 
şi furnizare a energiei 
termice                                                   -                    (253 335)

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Luni - joi: 08.00 - 12.30; 13.00 - 16.30

Vineri: 08.00 - 09.30, mai puţin Registratura, Impozite şi taxe
şicare au program până la 13.30

Audienţe

Primar -                              luni: 10.00 - 14.00

Viceprimar   -                              marti: 10.00 - 14.00

Secretar  -                              joi: 10.00 - 12.00

Dir. Executiv   -                              joi: 10.00 - 12.00

ÎN SLUJBA TA, OMULE !

Programul de lucru al unor instituţii şi servicii
publice din oraşul Mizil:

u POLITIA MIZIL:
Luni – Vineri (0900 – 1600) 
Audienţe la Şeful Politiei Mizil, dl. subcomisar Smaranda

Iulian:  Joi (0900 – 1100) 

u JUDECĂTORIA MIZIL: Luni – Vineri (0800 – 1600)

u SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENŢA PERSOANELOR:
Luni, Marţi, Miercuri (0800 – 1200; 1400 – 1630)
Joi (1500 – 1830)
Vineri (0800 – 1330)

u Raiffeisen BANK: Luni – Vineri  (0900 – 1800)

u BRD: Luni – Vineri (1000 – 1800)

u BCR: Luni – Vineri (0900 – 1700)

u CARPATICA: Luni – Vineri (0900 – 1700)

u CREDITCOOP: Luni – Vineri (800 – 1600)

u FARMACIA ANDALIN (Piaţă):
Luni – Vineri (0700 – 1900)
Sâmbătă – (0800 –  1900)
Duminică – (0800 – 14:00)

u FARMACIA FARMAX (lângă  Carpatica):
Luni – Vineri (0800 – 1330)
Sâmbătă (0800 – 1700)
Duminică (0800 – 1200)

u FARMACIA DIANA F SRL (centru, lângă BRD):
Luni – Vineri (0800 – 1900)
Sâmbătă – (0800 – 1200)

u FARMACIA VALINEL (lângă magazinele alimentare din centru):
Luni – Vineri (0800 – 1900)
Sâmbătă (0900 – 1300)
Duminică (0900 – 1300)

u FARMACIA DE LÂNGĂ MAGAZINUL 38:
Luni – Vineri (0800 – 1630)
Sâmbătă (0830 – 1230)

u CABINET FIZIOTERAPIE (zona Bazar):
Luni - Vineri (0800 – 1800)
ORL: Marţi (0900 – 1400)
ECOGRAF: Joi (0900 – 1500)

u SUPERMARCKET PLUS:
Luni – Sâmbătă (0800 – 2100)
Duminică (0900 – 1700)

u PENNY MARCKET:
Luni – Sâmbătă (0800 – 2100)
Duminică (0900 – 1900)

u ELECRICA MIZIL: Luni – Vineri (0900 – 1700)

u POŞTA ROMÂNĂ: Luni – Vineri (0700 – 1300; 1330 –2000)

u SC. SALUB INTERSEV SRL (Serviciul de Salubrizare):
Luni – Joi (0800 – 1230; 1300 – 1630)
Vineri (0800 – 1330)

La dispoziţia cetăţenilor
Aveţi probleme cu autorităţile locale sau altfel de probleme?
Vreţi să-mi semnalaţi un abuz comis de un funcţionar public al

instituţiei?
Nu aţi fost tratat cu respectul cuvenit de vreun angajat al Pri-

măriei?
Doriţi să mă sesizaţi în legătură cu o problemă serioasă, cu im-

plicaţii deosebite în viaţa oraşului sau a dumneavoastră?
Vreţi să propuneţi o anumită soluţie pentru rezolvarea unor

probleme ale colectivităţii?

Telefonaţi-mi la 250 027, interior 51, 250 970 sau 0722 653 808,
scrieţi-mi pe adresa Bulevardul Unirii, nr. 14 – Mizil, sau utilizaţi adresa
de e-mail leonidacondeescu@yahoo.com.

Instituţia Primăriei trebuie să fie: „În slujba ta, omule!”

Emil PROŞCAN,
Primarul oraşului Mizil
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În zilele de 31 ianuarie şi 1
februarie a.c., a avut loc la
Bruxelles Forumul european
privind coeziunea economică,
so-cială şi teritorială – viitorul
politicii de coeziune.

Lucrările Furumului au

fost deschise de Preşedintele Co-
misiei Europene, dl. Jose Manu-
el Durao Baroso, care, în alo-
cuţiunea sa a subliniat faptul că
UE nu poate fi competitivă decât
prin coerenţa şi coeziunea eco-
nomică a regiunilor ei. Politica
de coeziune este cu atât mai im-
portantă în contextul crizei eco-
nomice şi ea ar trebui îmbu-
nătăţită astfel încât să devină mai
inovativă, ambiţioasă, realistă şi
eficientă; priorităţile investiţiilor
în regiuni trebuie să fie mai cla-
re, urmând să fie definite, pe vi-
itor, prin contracte de parteneria
între CE, statele membre şi re-
giuni; abordările strategice să
structureze o armonizare între
priorităţile europene şi reformele
la nivel naţional.

Victor Orban, Primul mi-
nistru al Ungariei (ţară ce deţine

Preşedinţia rotativă a UE) a făcut
referire la dificultăţile politicii
de coeziune datorate climatului
economic şi social dificil, ceea
ce impune, printre altele, nevoia
de a proteja moneda euro. Dl.
Orban a precizat că dezbaterile
privind noua perspectivă finan-
ciară de 7 ani nu are sens, în ca-
zul în care nu se va asigura şi si-
guranţa zonei euro. Legat de po-
laritatea solidarităţii şi a compe-
titivităţii vorbitorul  a spus că, în
opinia sa, acestea nu trebuie să
fie antagoniste ci, mai curând,
complementare. În acest sens,
Domnia Sa crede că trebuie evi-
tată sectorizarea: „Este bine să
avem obiective sectoriale sepa-
rate dar nu trebuie să creăm
instrumente financiare separate.”
Premierul ungar a anunţat că, pe
data de 21 februarie, în Consiliul
pentru Afaceri Generale şi Re-
laţii Externe vor fi adoptate con-
cluziile Preşidenţiei privind ra-
portul pe coeziune.

Donald Tusk, Primul mi-
nistru al Poloniei (Ţară ce va de-
ţine preşidenţia UE în semestrul
II al anului 2011) aprecia că ceea
ce s-a realiozat prin politica de
coeziune este vizibil în Europa,
dar că o preocupare majoră tre-
buie să o reprezinte eficienta uti-
lizare a banilor alocaţi prin poli-
tica de coeziune. În mandatul
său, Polonia doreşte să lucreze
profesionist şi eficient şi, de
aceea, perspectiva financiară
multianuală şi viitorul politicii
de coeziune sunt temele princi-
pale ale Preşedinţiei poloneze a
UE. „Europa – sublinia vorbi-
torul – are nevoie de solidaritate
pentru a contrabalansa tentaţiile
de natură naţionalistă, iar în Po-
lonia cuvântul solidaritate în-
seamnă poate mult mai mult de-
cât în alte părţi”. Preşedinţia
Poloneză a UE va lua foarte se-
rios în dezbatere extinderea „Eu-
ropei” către Balcanii de Vest şi
provocările majore ale integrării
sociale...

Legat de coeziune, pre-
mierul polonez, în numele ţărilor
care fac parte din grupul Vişe-
grad, a recomandat comisiei ca
arhitectura curentă să fie păstra-
tă, politica de coeziune urmând
să se adreseze tuturor regiunilor,
în mod special regiunilor săra-
ce, dar a avertizat: „atunci când
ceri ajutor Uniunii Europene tre-
buie să fi capabil să te ajuţi şi
singur”.

Aşadar, la acest nivel, al
bunelor intenţii, a existat o co-
muniune de idei şi principii, însă
mulţi dintre cei prezenţi la lu-
crări şi-au manifestat rezerve
faţă de consistenţa principiilor şi
perspectivelor abordate, atâta
timp cât nu s-a spus nimic despre
bugetul alocat politicii de coezi-
une. După părerea mea, dar şi a
altora, lucrările Forumului ar fi
fost cu adevărat eficiente dacă
s-ar fi discutat mai în detaliu in-
strumentele (aspecte financiare
şi sume) cu toţi actorii implicaţi.
Pentru că reprezentanţii regiuni-
lor, în primul rând, nu duc lipsă
de modele teoretice şi generali-
zări, ci de puncte de reper care să
coreleze mijloacele existente cu
priorităţile şi dezideratele dez-
voltării, specifice fiecărei zone
în parte.

Emil Proşcan 

TIPOGRAFIE

Executăm la comandă ziare, reviste, agende, broşuri,
postere, calendare, tipizate, 

formulare financiar contabile.
Informaţii suplimentare la telefonul: 0766 272 950.

(Urmare din pag.1)

petec de pământ este cultivat, cum
mii de kilometri de cale ferată au
gard din plasă şi metal dincolo de
care încep direct culturile agricole”,
spune românca. (În afară de guvern,
în China nimeni nu are pământ, iar
terenul agricol se închiriază pe zeci
de ani) „Ai multe oportunităţi în Chi-
na. Poţi să faci bani, să îţi asiguri zi-
ua de mâine. Întrebarea este, dacă
eşti capabil să faci asta în China, de
ce să nu o faci şi în România, să zi-
cem?”, se întreabă tânăra cercetătoare.

Forma şi reforma sauForma şi reforma sau

exemplul şcolii finlandezeexemplul şcolii finlandeze

Cea mai „reformată” refor-
mă din România este cea a învă-
ţământului. De ce multiplele ei vari-
ante au fost tot atâtea eşecuri? Gu-
vernanţii spun că e de vină ba dezin-
teresul copiilor, ba incompetenţa ca-
drelor didactice, ba  criza mondială.

Am putea găsi răspunsuri în
reuşita unei ţări nordice – Finlanda –
care (se spune) are cel mai evoluat şi
mai bun sistem educativ din lume.
Totul, la ei, a început după grava re-
cesiune economică din anii '90, când
guvernul acestei ţări a hotărit sa alo-
ce fonduri importante educaţiei, cer-
cetării şi tehnologiei. Rezultatul: în
mai puţin de 10 ani, Finlanda a ajuns
pe primele locuri în topurile mondi-
ale ca bunăstare socială şi bogăţie.
Ce poate face un popor instruit la ce-
le mai înalte standarde o demon-
strează Nokia. Îîntr-o mică localitate
exista o  firmă ce producea... cisme
de cauciuc. Apoi s-au ansamblat te-
levizoare. În sfârşit, pe baza alianţei
dintre sindicate şi patronate, s-a mi-
zat pe telefonia celulară, Nokia
devenind – în scurt timp – lider mon-
diali, înaintea firmelor din Ger-
maniei, Japoniei şi Statelor Unite.

Să revenim însă la învăţă-
mântul finlandez. Copiii pleacă la
şcoală cu autobuzul urban (nu există
autobuze şcolare), care îi lasă la
poarta şcolii (autobuzele trec din 5 în
5 minute). Biletul este subvenţionat
de către municipalitate. (Apropo de
„comasarea” de la noi: conform le-
gii, în Finlanda, nici un elev nu poate
locui la mai mult de 5 km. de şcoa-
lă). Orele de curs durează 45 de mi-
nute, accentul fiind pus pe studierea
limbii materne, a matematicii şi a
limbii engleze (75% dintre materii
sunt comune în toată ţara. Restul îl
alege şcoala, de acord cu profesorii,
părinţii şi elevii). 

Şcoala este publică şi, bi-
neînteles, gratuită, dar cu dotări
demne de un colegiu „scump” din
alte ţări occidentale. Sălile de cursuri
dispun de ecrane gigantice de plas-

mă TV cu circuit închis, acvariu de
200 de litri cu peşti tropicali, bucă-
tarie completă, dispozitive audiovi-
zuale, aer condiţionat, multe plante.
Fiecare doi elevi au câte un calcula-
tor. O duzină de maşini de cusut în
sala de croitorie, aparate de sudură,
scule de tâmplărie, schiuri... O sală
de sport acoperită, un auditoriu pen-
tru orele de teatru şi o sală de mese
cu autoservire. Cărţile sunt gratuite,
materialul şcolar e gratuit, mâncarea
e gratuită.... 

Legea finlandeză obligă ca
meniul să fie nu doar gratuit, ci şi de
foarte bună calitate, cu multe feluri
de salate şi fructe. Se bea apă sau
lapte. Costurile le plăteşte munici-
palitatea fiecărui oraş. Dacă orele se
prelungesc pâna după amiaza, şcoala
are obligaţia de a oferi şi o gustare
elevilor. (Deci un fel de program
românesc, ce s-ar putea intitula „cor-
nul... abundenţei şi laptele).

Printre alte lucruri, elevii
învaţă la şcoală şi cum să gătească,
astfel încât nu e nimic neobişnuit ca
atunci când părinţii întârzie la servi-
ciu să găsească cina pregătită.

Educaţia fiecărui copil, de
la grădiniţă până la absolvirea fac-
ultăţii, costă statul finlandez 200 000
de euro. Şi spun, cu mândrie: „Aceş-
tia sunt banii cei mai bine investiţi
din impozitele pe care le plătim”.

Iată câteva particularităţi ale
sistemului de învăţământ finlandez: 

Nivelul de pregătire este
acelaşi în Helsinki sau într-o locali-
tate aflată dincolo de cercul polar,
pentru că nu-şi propun să „producă”
genii, ci să atingă un nivel mediu cât
mai înalt; 

Nu există repetenţi, pentru
simplul motiv că „viaţa nu se trăieşte
decât o singură dată”. Se studiază,
aşadar, până se ia examenul, dar pro-
movarea în anul următor este auto-
mată;

Se stimulează raţionamen-
tul critic înaintea memoriei meca-
nice, iar unele cursuri ar fi de necon-
ceput într-o programă şcolară româ-
nească: dansuri de salon, teatru, arte
marţiale, coafură, gastronomie, prim
ajurtor, dulgherie, mecanică etc. 

În concluzie, reforma nu s-a
făcut, în Finlanda, ca la noi: de for-
mă.

Material prelucrat şi foto
Lucian Mănăilescu.

DE LA BRUXELLES LA MIZIL

Forumul bunelor intenţii
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De la începutul anului 2011, pe raza oraşu-
lui Mizil au avut loc două accidente soldate cu vă-
tămări corporale, dintre care unul grav şi unul uşor,
precum şi un număr însemnat de accidente soldate cu
pagube materiale. Spunem asta deoarece accidentele
respective depăşesc numărul celor care au avut loc în
perioada similară a anului 2010. 

Ambele accidente soldate cu vătămări cor-
porale au drept cauză nerespectarea regulilor de cir-
culaţie de către pietoni. Cauzele producerii acciden-
telor soldate numai cu pagube materiale, sunt nu-
meroase, dar cele mai frecvent întâlnite au fost cele
referitoare la neadaptarea vitezei corespunzătoare
condiţiilor meteo-rutiere, neasigurarea corespunză-
toare la schimbarea direcţiei de mers şi nerespectarea
regulilor de circulaţie referitoare la executarea ma-
nevrei de depăşire. 

La producerea accidentelor soldate numai
cu pagube materiale, putem lua în seamă uneori şi o
cauză concurentă, respectiv, „elementul drum”, care
nu întotdeauna asigură viabilitatea traficului rutier,
mai ales în perioada sezonului rece când partea
carosabilă este acoperită cu zăpadă, gheaţă sau polei,
fără ca cei în drept să acţioneze prompt cu utilaje şi
materiale autoderapante.

În topul vinovăţiei pentru producerea eveni-
mentelor rutiere, binenţeles că se află conducătorii
de vehicule dar şi celelalte categorii de participanţi la
trafic (pietoni, biciclişti, conducătorii ce utilajelor cu
tracţiune animală şi motocicliştii).

În perioada lunii ianuarie a.c., care face obi-
ectul acestei analize, lucrătorii de poliţie rutieră, din
cadrul Poliţiei Mizil, s-au ocupat permanent pentru
prevenirea şi combaterea cauzelor şi consecinţelor
evenimentelor rutiere prin desfăşurarea de activităţi
preventive specifice şi prin aplicarea fermă a mă-
surilor legale împotriva celor care nu respectă regu-
lile de circulaţie, indiferent de categoria de partici-
pant la trafic.

Cu ocazia intrării în vacanţă a elevilor, dar şi
atunci când cursurile au fost reluate, lucrătorii de po-
liţie rutieră au organizat şedinţe de instruire în toate
unităţile de învăţământ de pe raza oraşului, în cadrul
cărora a fost prelucrat un material propriu, întocmit
de către aceştia, cu activităţi concrete şi exemple
semnificative, care să atragă atenţia elevilor că este
absolut necesar să respecte regulile de circulaţie ce-i
privesc, pentru a fi feriţi de evenimente rutiere.

O recomandare pentru participanţii la trafic,
indiferent de calitatea pe care o au, o reprezintă, bi-
nenţeles, respectarea normelor legale referitoare la
circulaţia pe drumurile publice. Numai aşa pot fi
realizate obiectivele campaniei „Alege viaţa!”, orga-
nizată de Direcţia Rutieră din cadrul Inspectoratului
General al Poliţiei Române, care are drept scop re-
ducerea numărului de victime de pe şoselele Ro-
mâniei.

Sperăm ca la finalul anului 2011, numărul
evenimentelor rutiere să fie mult mai mic decât cele
din anul 2010 şi urăm participanţilor la trafic „Drum
bun!”

Şeful Formaţiunii Rutiere Mizil,
Subcomisar, Adrian Ţurcaş.

În noaptea de 16.01.2011 organele
de poliţie au depistat în flagrant delict doi
minori I.V. (17 ani) şi V.I.S (15 ani), care
prin efracţie, folosind un cleşte de forţă au
încercat să pătrundă în Societatea Co-mer-
cială I.I. SAMOILĂ din Mizil.

În aceeaşi noapte cei doi minori, tot
prin efracţie, au pătruns în şcoala Sf. Maria
din Mizil, de unde au sustras componente de
calculator şi un laptop, cauzând un prejudi-
ciu în valoare de 3400 lei. Prejudiciul a fost
recuperat în totalitate şi restituit părţii vătă-
mate.

În cursul cercetărilor a rezultat că
cei doi minori sunt şi autori ai furtului din
I.I. LACHE DORIN, situat în piaţa oraşu-
lui, de unde au fost furate piese de calculator
în valoare de 1000 de lei. De asemenea pre-
judiciul a fost recuperat în totalitate şi resti-

tuit părţii vătămate.
Din analiza evenimentelor a rezul-

tat că majoritatea societăţilor comerciale din
piaţa centrală (dar nu numai), nu sunt asigu-
rate din punct de vedere antiefracţie, aspect
ce poate favoriza comiterea unor astfel de
infracţiuni contra patrimoniului.

Ca primă măsură, la nivelul Poliţiei
oraşului Mizil s-a demarat o activitate de ve-
rificare a tuturor societăţilor comerciale din
oraş, privind modul de asigurare antiefracţie
şi a respectării legislaţiei în vigoare, în urma
unei întruniri cu reprezentanţii firmelor că-
rora li s-a prelucrat prevederile Legii
333/2003, cu modificările ulterioare. În
urma acestei întâlniri s-a convenit instituirea
unui post de pază şi supraveghere care să
deservească toţi agenţii economici din zona
pieţei.

Totodată s-a identificat şi stabilit o
manieră de colaborare directă cu organele de
poliţie ale Administraţiei publice locale în
vederea preîntâmpinării evenimentelor ne-
gative şi a creşterii gradului de siguranţă pu-
blică, atât în zona centrală cât şi în zonele
periferice. 

Formaţiunea de investigaţii criminale,
Insp. Zafiu Tiberiu

Poliţia Rutieră MizilLa ordinea zilei

Creşterea gradului de siguranţă publică

CC oo mm uu nn ii cc aa tt ee   ii mm pp oo rr tt aa nn tt ee
COMUNICAT AL MINISTERULUI MUNCII 

FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

În vederea aplicării prevederilor O.G. nr.
5-/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încăl-
zirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru
plata energiei termice, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, vă comunicăm răspunsurile la în-
trebările formulate de autorităţile locale cu privire
la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei:

1. Persoanele solicitante ale ajutorului
pentru încălzire care nu au în proprietate locuinţa
pentru care solicită dreptul şi nu au încheiate con-
tracte de închiriere, deşi în cartea de identitate au
înscrisă adresa respectivă, pot beneficia de ajutor
de încălzire?

Răspuns: Nu pot beneficia de ajutor de
încălzire deoarece beneficiarii sunt proprietarii sau
titularii contractului de închiriere, potrivit art. 14
din OUG nr.5/2003.

2. Copiii/nepoţii majori ai proprietarilor
/chiriaşilor plecaţi temporar în străinătate care au
acelaşi domiciliu, pot beneficia de ajutor de încăl-
zire?

Răspuns: Pot depune cerere pentru acor-
darea ajutorului de încălzire dacă sunt legal împu-
terniciţi de proprietar sau de titularul contractului
de închiriere.

3. Persoanele solicitante care nu au trecută
adresa de domiciliu în cartea de identitate,  nu au
în proprietate locuinţa pentru care solicită dreptul
şi nu au încheiate contracte de închiriere, pot bene-
ficia de ajutor de încălzire?

Răspuns: Nu pot beneficia de ajutor de
încălzire deoarece nu sunt proprietari sau titularii
contractului de închiriere, potrivit art. 14 alin. (3)
din OUG nr.5/3002.

4. Cum se procedează dacă la aceeaşi
adresă locuiesc mai multe familii?

Răspuns: Se va considera familie în înţe-
lesul art. 9 alin. (1) din OUG nr.5/2003 şi se va
acorda un singur ajutor de încălzire, cu respectarea
celorlalte condiţii prevăzute de acest act normativ.

Serviciul Public de
Asistenţă Socială Mizil

Vă aduce la cunoştinţă că în
conformitate cu prevederile Legii
nr. 277/2010 privind alocaţia pen-
tru susţinerea familiei şi HGR
NR. 38/2011 pentru aprobarea
Normelor Metodologice de apli-
care a prezentei legi, alocaţia pen-
tru susţinerea familiei se acordă
familiilor care au copii de vărsta
şcolară (până la 18 ani) şi famili-
ilor cu un venit de până la 370 lei
/ membru).

Dosarele se depun la SPAS
– Mizil.

Acte necesare:

u Copii xerox după actele
de identitate (CI sau BI) – soţ,
soţie, copii peste 14 ani;

u Cupon alocaţie de stat;
u Dovada veniturilor (cu-

poane pensie, adeverinţă salariat);
u venitul net, certificat fis-

cal – în cazul persoanelor fizice
autorizate;

u adeverinţă elev (pentru
copii de vârstă şcolară);

u cerificat căsătorie;
u livret familie.
În cazul familiilor cu mai

mulţi copii de vârstă şcolară, este
obligatoriu ca toţi copii să fie în-
scrişi la şcoală şi să frecventeze
cursurile, în caz contrar familia
nu primeşte această alocaţie de
susţinere.
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Februarie
Calendarul lunii februarie

Februarie este a doua lună a anului în
calendarul Gregorian. Este cea mai scurtă lună
gregoriană, având 28 de zile ( 29 de zile în anii
bisecți)

Numele lunii februarie vine din latines-
cul februaris Această lună era închinată zeului
împărăției subpământene Februs.(În tradiţia ro-
mânească este numită făurar).

I.L.Caragiale spunea despre luna febru-
arie: Carnavalul este în putere. Câți nu vor ră-
mâne becheri se vor căsători. Balurile mascate
vor hotărî pe mulți căsătoriți să pornească jal-
bă de despărțenie.

Sărbători religioase ortodoxe:

D 2 februarie (miercuri) - Întâmpinarea
Domnului (dezlegare la peşte)

D 3 februarie (joi) - Dreptul Simeon şi
Sfânta Proorociţă Ana. 

D 10 februarie (joi) - Sf. Haralambie
D 24 februarie (joi) - Întâia şi a doua

aflare a capului Sfântului prooroc Ioan Bote-
zătorul

D 26 februarie (sâmbătă) - Sfântul
Profirie; Sâmbăta morţilor - moşii de iarnă

D 28 februarie (luni) - Sfinţii cuvioşi
Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea

Sărbători laice:
F 14 februarie - Valentine's Day (Ziua

îndrăgostiţilor)
F 21 februarie - Ziua Internaţională a

limbii materne
F 24 februarie - Dragobetele

Aniversări şi comemorări:

u 9 februarie - 130 de ani de la moartea
scriitorului rus Feodor Mihailovici Dostoievski

u 11 februarie - 190 de ani de la moartea
istoricului transilvănean Petru Maior

u 15 februarie - 160 de ani de la naşterea
Academicianului, matematicianuli şi pedagogului
Spiru Hret

u 18 februarie - 95 de ani de la moartea
reginei Elisabeta a României (Carmen Sylva)

u 19 februarie - 135 de ani de la naşterea
sculptorului Constantin Brâncuşi

u 19 februarie - 75 de ani de la naşterea
poetului şi dramaturgului Marin Sorescu

u 19 februarie - 60 de ani de la moartea
scriitorului şi eseistului francez André  Gide

Zile naţionale:

s 4 februarie - Sri Lanka
s 6 februarie - Noua Zeelandă
s 11 februarie - Japonia
s 15 februarie - Serbia
s 16 februarie - Lituania
s 24 februarie - Estonia
s 25 februarie - Kuwait
s 27 februarie - Republica Dominicană

CASETA LUNII

L 7 14 21 28

M 1 8 15 22

M 2 9 16 23

J 3 10 17 24

V 4 11 18 25

S 5 12 19 26

D 6 13 20 27Cererile pentru eliberarea actelor de
identitate se depun personal, iar cărţile de
identititate se eliberează titularilor. În situaţia
în care solicitantul nu se află în ţară, manda-
tarul va prezenta o procură specială pe care se
află aplicată fotografia titularului, autentifi-
cată de misiunea diplomatică sau oficiul con-
sular de carieră al României din statul în care
se află solicitantul. 

În cuprinsul procurii este necesar să
se regăsească referirea expresă la obiectul
mandatului.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate
pot depune cererea pentru eliberarea primului
act de identitate, împreună cu documentele
prevăzute de lege, la misiunile diplomatice
sau oficiile consulare ale României din statul
respectiv.

Documentele cu care se face dovada
numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domicili-
ului, necesare eliberării actului de identitate,
se prezintă în original şi copie.

Informaţii suplimentare privind acti-
vitatea de evidenţă a persoanelor pot fi obţi-
nute şi de pe site-ul Inspectoratului Naţional
pentru Evidenţa persoanelor: www.evidenta-
persoanelor.ro

h
Eliberarea actului de identitate la:

expirarea termenului de valabilitate, modifi-
carea datelor de stare civilă, anularea docu-
mentului, schimbarea sexului sau a fiziono-
miei
Documente necesare:

u cererea pentru eliberarea actului
de identitate; 

u actul de identitate şi cartea de ale-
gător, dacă este cazul; 

u certificatul de naştere şi certificat-
ul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;

u hotărârea de divorţ, definitivă şi
irevocabilă, după caz, original şi copie; 

u certificatul de deces al so-
ţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului
supravieţuitor, original şi copie; 

u documentul cu care se face dova-
da adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu
care se face dovada adresei de reşedinţă, ori-
ginal şi copie; 

u chitanţa reprezentând contrava-
loarea cărţii de identitate; 

u timbru fiscal de 4 lei.
În cazul modificării numelui şi/sau

prenumelui titularului, prenumelui părinţilor,
a datei ori a locului de naştere, precum şi în
situaţia schimbării sexului, se prezintă şi ho-
tărârea judecătorească rămasă definitivă şi
irevocabilă sau, după caz, actul administrativ
în baza căruia s-au modificat datele de stare
civilă.

g
În baza dispoziţiilor HGR nr. 1851/

08.12.2010 cu privire la modificarea HGR nr
1502/2009 privind organizarea şi desfăşura-
rea recensamantului populaţiei şi locuinţelor
din Romania în anul 2011, până la data de
15. 05. 2011 vor fi reverificate străzile şi con-
strucţiile cu destinatie de locuinţe din oraşul
Mizil şi se va încheia activitatea de alocare de
numere poştale şi denumire a străzilor.

Cu sprijinul Poliţiei oraşului Mizil
funcţionarii din cadrul serviciului public
comunitar local de evidenţă a persoanelor,
vor verifica persoanele care locuiesc pe stră-
zile Lunii, Luminii, Ghiocelului, Meste-
cănişului şi Aleea Trandafirilor, şi se vor pune
în legalitate cu acte de identitate.

Jr. Mirela BONCIOG
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Dacă sunteţi talentat vă aşteptăm!...
Primăria oraşului Mi-

zil organizează preselecţie
în vederea înfiinţării unui
grup vocal ce va reprezenta
oraşul la diferite manifestări
locale, judeţene şi naţionale.
Înscrierile se fac zilnic la
Casa de Cultură; Preselec-
ţia va avea loc vineri, 11.
03. 2011 la orele 1600.

h
Primăria Mizil vă aş-

teaptă la preselecţia din data
de 11 martie la orele 1730, în
vederea înfiinţării unei for-
maţii de chitarişti. 

h

Primăria oraşului Mi-
zil înfiinţează Centrul Li-
ric din cadrul Casei de
Cultură. Din acest centru
vor face parte: Cenaclu Li-
terar „Agatha Bacovia” –
coordonat de domnul pri-
mar Emil Proşcan; Cercul
de Literatură „Preadoles-
cenţa” coordonat de prof.
Oana Andrei (Şcoala „Sfân-
ta Maria”).

Obiectivele Centrului
vor fi: organizarea de dez-
bateri literare; participarea
la concursurile literare na-
ţionale; promovarea celor

mai reuşite creaţii în publi-
caţiile de profil; întocmirea
unor proiecte de colaborare
cu centre similare sau orga-
nizaţii culturale din ţară.

h
Primăria oraşului Mi-

zil anunţă: reorganizarea
Tarafului Casei de Cul-
tură. Înscrierile instrumen-
tiştilor şi soliştilor de mu-
zică populară şi lăutărească
se primesc zilnic la Casa de
Cultură a oraşului nostru. 

Informaţii suplimen-
tare – zilnic la sediul Casei
de Cultură.  

În această perioadă au spus Da! în faţa ofiţeru-
lui stării civile:

Preda Teodor - Marius şi Olteanu Nicoleta
Ionescu Răzvan - Adrian şi Obrejan Daniela –

Adriana
Le urăm, noilor familii Casă de piatră!

CC aa ss ăă
dd ee
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Duminică, 30 ianuarie 2011, la Mizil, în
sala de festivităţi a Liceul Teoretic „Grigore
Tocilescu”, au avut loc Sărbătoarea liceului,
ediţia. a V-a, şi premierea Festivalului Interna-
ţional de Poezie şi Epigrame „Romeo şi Julieta
la Mizil”, ediţia a IV-a.

Prof. Victor Minea, directorul insti-
tuţiei menţionate şi proesorul Laurenţiu Bădi-
cioiu, coordonatorul proiectului cultural „Ro-
meo şi Julieta la Mizil”, au deschis festivalul.

La evenimente au fost prezenţi, printre
alţii: Mircea Ionescu-Quintus, Ştefan Cazimir,
Corneliu Leu, Corneliu Berbente, Sorin Roşca
Stănescu, Mircea Dinescu, Nicolae Dragoş,
Dan Lupescu, George Stanca, Lucia Olaru-Ne-
nati, Aurel Antonie, George Corbu, Elis
Râpeanu, Efim Tarlapan, Emil Proşcan, Doru
Dumitrescu, Gheorghe Borovină, Matei
Gheorghe.

Premiile au fost oferite de Nicolae Dra-
goş, Corneliu Berbente, Gheorghe Borovină şi
Emil Proşcan.

Din juriu, la Poezie, au făcut parte,
Adrian Botez, Dan Lupescu, Emil Proşcan şi
Nicolae Dragoş. Juriul, la Epigrame, a fost alcă-
tuit din: Corneliu Berbente, Corneliu Leu, Ion
Busuioc şi Mihai Moleşag 

Corneliu Leu a apreciat calitatea pro-
ducţiei umoristice a festivalului, în raport cu
aceea de la ediţia precedentă. 

Nicolae Dragoş şi primarul Mizilului,
Emil Proşcan, au evidenţiat nivelul ridicat a
multor textele lirice.

S-au înscris 314 concurenţi din toate ju-
deţele: 237 la Poezie şi 77 la Epigrame.
Participările de peste hotare au venit din: Belgia,
Brazilia, Spania, Italia, Franţa, Germania,
Republica Modova, Siria, Macedonia, Albania,
Canada, SUA etc.

Au fost acordate următoarele premii:

POEZIE

Marele Premiu „George Ranetti –
Victoria Milescu (Bucureşti) şi Liviu Ofileanu
(Hunedoara); Premiul „Grigore Tocilescu" –
Liliana Filişan (Constanţa); – Premiul „Aga-
tha Grigorescu Bacovia” – Raluca Dumitran
(Câmpina) şi Maria Postu (Bucureşti)

Menţiuni: Gheorghe Bâlici (Chişi-
nău); Oana Zahiu (Ploieşti); Valeriu Mititelu
(Brăila); Loredana Dănilă (Slobozia); Floarea
Dan (Bucureşti); Alexandru Gheţie (Piteşti);
Mihaela Luncă (Galda de Jos, Alba Iulia);
Alexandar Stoikovici (Timişoara); Vasile
Vajoga (Iaşi); Roxana Băltaru (Suceava);
Maria Cucu (Câmpulung Moldovenesc);
Theodor Damian (Woodside, New York ,
USA), Maria Ion (Craiova); Ariadna Petri
(Ploieşti); Lică Pavel (Bucureşti), Ana Maria
Zlavog (Brăila); Cristian Petru Bălan
(Sycamore Drive, New Jersey , USA); Ioan
Barb (Călan, Hunedoara); Aida Hancer –
(Suceava); Marilena Apostu (Galaţi);
Constantin Badea (Bucureşti); Alexa Bale –
(Şişeşti, Maramureş); Magda Botezat (Oradea);
Cezar Ciobâcă (Botoşani); Ciumărnean
Carmen (Zalău); Simona Crăciunescu (Vatra
Dornei); Ion Moraru (Galaţi); George Chiriac
(Oneşti); Mahmoud Djamal (Rakka, Siria),
Eugenia Dumitriu (Campo Real de Madrid);
Florina Isache (Roşiorii de Vede), Alexandru
Piscu (Parava, Bacău); Marina Popescu
(Bucureşti); Iulian Radu (Baba Ana, Prahova);
Corina Stoean (Cazaşu, Brăila)

EPIGRAME

Marele Premiu „George Ranetti" –
Ioan Toderaşcu (Vaslui); Premiul „Grigore
Tocilescu” – Laurenţiu Ghiţă (Bucureşti);
Premiul „Agatha Grigorescu Bacovia” –
Constantin Iuraşcu - Tataia (Iaşi)  

Menţiuni: Vasile Larco (Iaşi); Ştefan
Alexandru-Al. Saşa (Câmpina); Nicolae Paul
Mihail (Sinaia); Elis Râpeanu (Bucureşti);
Slavu Petronela (Vulcan, Hunedoara); Corneliu
Zeană (Bucureşti); Ion Ruse (Constanţa);
Gheorghe Bălăceanu (Iaşi); Petru Ioan Garda
(Cluj); Ion Moraru (Galaţi); Vasile Vajoga (Ia-
şi); Janet Nică (Ostroveni, Dolj); Ionică La-
urian (Boureni, Dolj); Viorel Martin (Bucu-
reşti); Ion Munteanu (Şoimari, Prahova).

Sorin Roşca Stănes-
cu şi Corneliu Leu au pre-
zentat sintetic portalul libră-
rie www.corect.books.com
Publicului, alcătuit din oa-
meni de cultură şi persona-
lităţi culturale, i s-a explicat
avantajele ce decurg din a-
chiziţionarea de cărţi on-line

în raport cu cartea luată dintr-o clădire-librărie.
Prezentarea, susţinută tehnologic de un laptop,
un ecran şi un proiector, s-a bucurat de un real
succes.

Mircea Dinescu a vorbit despre cartea
Femeile din secolul trecut, carte pe care o pro-
movează în ţară prin Caravana cu cântecele,
versurile şi vinul lui Dinescu.

El a cântat melo-
dii de pe un CD pe versuri
din volum, puse pe muzi-
că de autor. De asemenea
a „servit” publicul cu vi-
nul din producţia proprie
cu „versuri pe sticlă”.  

Mircea Ionescu
Quintus, care a fost pre-
zent şi la ediţia preceden-

tă, a apreciat calitatea festivalului, a organizării
şi a invitaţilor şi a oferit un  „Memento Mihai
Eminescu”.

Corneliu Leu, prezent în juriu la toate
ediţiile, a fost numit de către organizatori Pa-
triarhul festivalului.

Lucia Olaru-Nenati a făcut o comuni-
care despre comedia politică scrisă de mizilea-
nul George Ranetti Romeo şi Julieta la Mizil,
jucată la Botosani în 1983, cu Dan Puric în rolul
protagonistului masculin şi cu Mihai Mă-
laimare, care a debutat ca regizor.

A fost prezentă şi  o paradă de modă
realizată de Cristiana Maria Purdescu.  Cre-aţi-
ile Domniei Sale, purtate de elevele liceului,
s-au caracterizat prin distincţie, naturaleţe şi un
blând joc al culorilor. 

Ştefan Cazimir
l-a evocat pe I.L.Caragiale.
Intervenţia Domniei Sale a
impresionat auditoriul prin
subtextul comic al frazelor
sale, oricât de serioase ar
fi.

Frumoasa zi de 30
ianuarie 2011 s-a încheiat
printr-o întâlnire într-un
cadru nonformal, unde melodiile formaţiei Trei
parale şi ale formaţiei Select din Bucureşti au
însoţit bucuria spirituală a unei zile memorabile.
O zi (aproape) solemnă…

A consemnat prof. 
Laurenţiu Bădicioiu

O zi (aproape) solemnăO zi (aproape) solemnă

PPeerrssoonnaall iittăăţţii   --   ssiimmbbooll   llaa  MMiizzii ll

Corneliu Leu

EPIGRAME
de Ioan TODERAŞCU

Peisaj stradal

Cu ochii ţintă dup-o fată.
Având un trup fenomenal,
N-am mai văzut-o dintr-o dată…
Lua-l-ar dracu’ de canal!

Bătrânii

Cu bani puţini şi suferinţi,
Prea multe, astăzi, ei îndură,
Dar nu scrâşnesc deloc din dinţi,
Cum facem noi, cei cu dantură!

Bârfe

- Beţivanul ăsta are
O mândreţe de nevastă,
Cum de-o fi prostit-o, oare?
- Fost-a, pur şi simplu, proastă!

Duminica, în sat, despre secetă

„Zi de zi pământul crapă!”
Spun ţăranii cu durere;
„Doamne, dă-ne nouă apă!”
Şi mai cer un rând de bere…
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Nicolae Labiş 
Scrisoare mamei 

În munţii noştri astăzi zăpezile torc leneş,
Izvoarele îngheaţă în clinchete subţiri,
Şi caprele de munte nervoase prin poiene-şi
Urmează-n taină calea iernaticei iubiri.

Cred că pe masă vinul aşteaptă-n adormire -
E vinul roş din care pe-atunci n-ai vrut să-mi dai,
În vremurile-acelea săpate-n amintire
C-o mamă grijulie şi-un băieţel bălai.

Oh, lumea cenuşie cum se spărgea deodată
Şi năvălea într-însa al datinei popor! -
Strălucitoare capre cu lâna colorată
Şi toboşari de basme săltând într-un picior.

Şi feţi-frumoşi cu stele de-oglinzi din tălpi în creştet,
Şi draci blajini, tot focul punându-şi-l în joc,
Şi ursul cu dairaua purtând cojocul veşted,
Şi dorul de pădure purtându-l în cojoc.

Sau clopoţeii molcomi cernuţi pe-ntreaga vale,
Care-aduceau colinde la noi în lung convoi,
Când ascultam la geamuri şi palma dumitale
Îmi mângâia obrajii îmbujoraţi şi moi.

Azi e la fel, şi vinul aşteaptă-n adormire;
M-aştepţi cu vinul roşu, voioasă să mi-l dai,
Dar sunt acum departe, privind în amintire
O mamă grijulie şi-un băieţel bălai.

Serghei Esenin
Scrisoare mamei 

Tu tot mai trăieşti, bătrînă mamă?
Ţie cu supunere mă-nchin! 
Mica-ţi casă, seara de aramă, 
Lumineze-o paşnic şi senin.

Mi se scrie că eşti tulburată, 
Că ţi-i dor de mine nencetat, 
Că ades baţi drumul, supărată, 
În paltonul vechi şi demodat.

În albastre seri ţi se năzare - 
Gînd pustiu, ce lacrimei dă val - 
Că la crîşmă, într-o-ncăierare, 
Mi s-a-nfipt în inimă-un pumnal.

Mamă, nu-i nimic! Delirul fură 
Gîndul tău, ducîndu-l spre prăpăd; 
Nu-s beţiv chiar în aşa măsură, 
Ca pierind, să nu te mai revăd.

Ca-n trecut mi-i inima duioasă,
Am un vis, un vis pe care-l storc: 
Să mă smulg din dorul ce m-apasă 
Şi la noi acasă să mă-ntorc.

Eu voi reveni pe cînd răsfaţă,
Pomii-n floare, satul meu tăcut. 

Dar să nu mă scoli de dimineaţă, 
Cum opt ani în urmă ai făcut. 

Nu trezi deşertăciunea crudă,
Nici regretul că mă risipesc. 
Prea devreme, pierdere şi trudă, 
Mi-a fost dat trăind să pătimesc. 

Să mă rog tu nu-mi mai da poveţe!
Nu-i nevoie! Duse-s cîte-au fost. 
Numai tu-mi eşti reazem la tristeţe, 
Numai tu dai vieţii mele rost. 

Fie-ţi deci neliniştea uitată,
Nu-mi mai duce dorul ne-ncetat, 
Nu mai bate drumul, supărată, 
În paltonul vechi şi demodat.

Lucian Blaga
Scrisoare

Nu ţi-aş scrie poate nici acum acest rând,
dar cocoşi au cântat de trei ori în noapte –
şi-a trebuit să strig :
Doamne, Doamne, de cine m-am lepădat ?

Sunt mai bătrân decât tine, mamă,
ci tot aşa cum mă ştii :
adus puţin de umeri
şi plecat peste întrebările lumii.

Nu ştiu nici azi pentru ce m-ai trimis în lumină.
Numai ca să umblu printre lucruri,
şi să le fac dreptate spunându-le
care-i mai adevarăt şi care-i mai frumos ?
Mâna mi se opreşte: e prea puţin.
Glasul mi se stinge: e prea puţin.
De ce m-ai trimis în lumină, Mamă,
de ce m-ai trimis ?

Trupul meu cade la picioarele tale
greu ca o pasăre moartă.

Grigore Vieru
Mâinile mamei

Când m-am născut, pe frunte eu
Aveam coroană-mpărătească:
A mamei mână părintească,
A mamei mână părintească,

Duios, o, mâna ei întâi
Cu mâna dragei mele fete
S-au întâlnit la mine-n plete,
S-au întâlnit la mine-n plete.

Copii am. Dar şi-acuma când
Vin zorii noaptea s-o destrame,
Găsesc pe frunte mâna mamei,
Găsesc pe frunte mâna mamei,

O, mâna ei, o, mâna ei,
O, mâna ei ca ramul veşted,
A-mbătrânit la mine-n creştet,
A-mbătrânit la mine-n creştet,

Nichita Stănescu
Lună în câmp

Cu mâna stângă ţi-am întors spre mine chipul,
sub cortul adormiţilor gutui
şi de-aş putea să-mi rup din ochii tăi privirea,
văzduhul serii mi-ar părea căprui.
Mi s-ar părea că desluşesc, prin crenge,
zvelţi vânători, în arcuiţii lei
din goana calului, cum îşi subţie arcul.
0, tinde-ţi măna stângă catre ei

şi stinge tu conturul lor de lemn subţire
pe care ramurile i-au aprins,
suind sub luna-n seve caii repezi
ce-au rătăcit cu timpul, pe întins.
Eu te privesc în ochi şi-n jur să şterg copacii
În ochii tăi cu luna mă răsfrâng
… şi ai putea, uitând, să ne striveşti în gene
dar chipul ţi-l întorn, pe braţul stâng.

Tudor Arghezii
De-abia plecaseşi

De-abia plecaseşi. Te-am rugat să pleci.
Te urmăream de-a lungul molatecii poteci,
Pân-ai pierit, la capăt, prin trifoi.
Nu te-ai uitat o dată înapoi!

Ţi-as fi făcut un semn, după plecare,
Dar ce-i un semn din umbră-n depărtare?

Voiam să pleci, voiam şi să rămâi.
Ai ascultat de gândul ce-l dintâi.
Nu te oprise gândul fără glas.
De ce-ai plecat? De ce-ai mai fi rămas?

Adrian Păunescu
Aruncarea în valuri

Iubita mea, să ne-aruncăm în mare
Împleticiţi în sare şi guvizi,
Să fie marea templul nunţii noastre,
Pe urmă uşa ţărmului s-o-nchizi.

Iubita mea, te-ai îmbrăcat în alge
Şi te sărut cu univers cu tot
Pe zarea sfâşiată de păcate
Plutim râzând şi ne iubim înot.

Iubita mea să ne-aruncăm în mare
Şi să trăim în mare neînfrânt,
Şi să ne luăm, dacă voieşti, la vară
Trei săptămâni concediu pe pământ!.

Ţi-am spus de mult că pe pământ sunt rele,
Ţi-am spus că marea-i căpătâiul meu,
Ţi-am pregătit o flotă scufundată
Şi-o nuntă pe-un vapor de minereu.

Iubita mea să devenim acvatici,
Pământul care suntem ni-i destul,
Sătulă eşti de cele pământene,
De cele pământene sunt sătul,

Ne vor privi prin sute de binocluri,
Se vor uita ca la un alt prăpăd
Mirându-se că doi fusesem parcă
Şi ei pe mare numai unul văd.

Dar nu-i nimic le vom plăti aceasta,
Vom reveni în anul 2000,
Cu plete-ncărunţite mult de sare
Şi-n braţe cu o mare de copii.

Poştalionul mărţişoarelorPoştalionul mărţişoarelor
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Reporter: Stimată doamnă, aş dori să
începem discuţia noastră cu o întrebare pe care
le-am adresat-o şi colegilor din Consiliul Local;
cine sunteţi dumneavoastră? 

Ana Sandu: Sunt născută în oraşul Să-
cele, judeţul Braşov şi am venit în oraşul Mizil
alături de fraţii şi părinţii mei pe când aveam
aproximativ 4-5 ani. Am absolvit Liceul Indus-
trial Mizil, ulterior, o perioadă de 3 ani, am făcut
sport de performanţă în cadrul clubului ASE.
Am absolvit Facultatea de Inginerie şi Manage-
ment Agroturistic, specialitatea Inginerie Mana-
gerială din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agro-
nomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Am
obţinut brevetul în turism, în urma absolvirii
Centrului Naţional de Învăţământ Turistic din
cadrul Ministerului Turismului. Au urmat cur-
suri postuniversitare, şi aş menţiona aici: securi-
tatea muncii - evaluarea riscurilor de accidentare
şi îmbolnăvire profesională - Pregătirea Perso-
nalului Didactic nivelul 1 şi 2. Am urmat pro-
gramul de perfecţionare în domeniul Relaţiilor
Internaţionale din cadrul Institutului Diplomatic
Român. În prezent urmez cursurile de master în
Medierea conflictelor.

Am doi copii, respectiv doi băieti, Sil-
viu (22 ani), student la SNSPA şi Albert (16 ani),
elev la Colegiul din Exeter, Marea Britanie. Ca
orice mamă, sunt foarte mândră de ei şi consi-
der, în fiecare clipă, că sunt cel mai frumos lucru
care mi s-a întâmplat în viaţă. Cu atât mai mult
acum când au ajuns la vârsta în care mă susţin în
tot ceea ce fac şi formăm echipa perfectă. 

R.: Aş dori să ne descrieţi traseul dvs.
politic, poziţia pe care o aveţi în cadrul Con-sil-
iului Local şi motivul care v-a determinat să
intraţi în această viaţă – deloc facilă!

A.S.: Deloc facilă, dar extrem de
provocatoare!
Am devenit consilier în anul 2004 şi am activat
în cadrul Consiliului Local la Comisia de Buget
Finanţe, comisie în care îmi desfăşor activitatea
şi în prezent. Pentru mine politica a însemnat o
provocare – e adevărat că în ultimii ani politica
românească a dezamăgit de multe ori şi pot să
spun că la rândul meu am fost dezamăgită. Însă,
cred şi voi crede mereu în puterea de schimbare
a oamenilor, în dorinţa de evoluţie, în speranţa
că lucrurile vor intra pe un făgaş normal. De
asemenea, cred în mine, în spiritul pozitiv şi
întreprinzător, în cei 7 ani de acasă şi în puterea
de a face faţă piedicilor inerente. Sunt o luptă-
toare prin definiţie, tocmai de aceea, când s-au
ivit oportunităţi de a trăi în lumea occidentală,
nu am făcut-o, pentru că mă încăpăţânez să cred
că românii vor lua, într-un final, o atitudine care
să le schimbe viaţa în bine. Mă „leg” aici de
imnul ţării, în care mesajul principal este:
Deşteaptă-te române!. Ar trebui să fim mai
mândri că suntem  români... însă, e adevarat, ar
trebui să avem şi motive...

Pot să spun că sunt adepta prezentului,
iar viitorul este o surpriză... pe care de-abia o
aştept! Sunt o fire extrem de pozitivă, cred  în
forţa echipei şi consider că numai aşa poţi câşti-
ga – prin urmare, daţi-mi voie să fac un apel
către toate femeile din oraşul Mizil, care doresc
să facă parte din Organizaţia de Femei a PSD
Mizil, şi care vor să se implice în schimbările pe
care dorim să le facem... vă aşteptăm cu drag
ideile şi propunerile. Aici, dacă-mi permiteţi, aş
dori să intru puţin în amănunt: în cadrul Consi-
liului Local s-a stabilit ca la nivelul oraşului
Mizil, tuturor consilierilor să li se atribuie un
număr de străzi. Scopul acestei hotărâri este ca
noi consilierii să intrăm în contact direct cu ce-
tăţenii pentru a le identifica problemele cu care
se confruntă. Eu răspund de zona arondată
Secţiei de Votare Nr. 253, care se compune din
străzile: Erou Radu Nicolae, Mihai Bravu, Geor-
ge Ranetti, Matei Basarab, Valea Jiului, 1 Mai,
Agricultori, Stadionului, Istriţei, Bulevardul
Gării, Toamnei, Primăverii, Transilvaniei. Profit
de această ocazie pentru a le transmite locuito-
rilor acestor străzi că mă pot găsi în fiecare zi de
luni la sediul PSD, şi prin dialog direct, să încer-
căm să soluţionăm orice fel de problemă. În res-

tul zilelor din saptămână îmi pot lăsa la sediul
partidului mesaje scrise, sau direct pe adresa de
e-mail anasandupsd@yahoo.com. Menţionez
faptul că problemele care îmi vor fi prezentate
urmează să fie discutate la nivelul conducerii
oraşului Mizil.

R.: Cum sunt văzute femeile în lumea
afacerilor şi în politică, două domenii dominate
numeric de bărbaţi?

A.S.: Aşa zisele probleme întâmpinate
ca şi femeie în lumea afacerilor sau a politicii...
nu au fost majore. Să zicem că au fost normale
într-un stat în care, haideţi să recunoştem, feme-
ile au pătruns în aceste domenii de foarte puţin
timp sau nu au o istorie în acest sens. Totodată,
a fi femeie într-o lume a bărbaţilor este flatant,
de multe ori, deoarece după ce trecem de acea
barieră care există la orice început de drum, re-
uşim să demostram că putem fi la fel de „puter-
nice” ca şi bărbaţii!...

R.: Care a fost cea mai importantă lec-
ţie învăţată până în prezent?

A.S.: Faptul ca viaţa merge mai depar-
te, indiferent de obstacolele care apar şi faptul că
nu conteneşte să ne uimească cu surprize plăcu-
te. Merită trăită şi preţuită din plin în fiecare
secundă!

R.: Numiţi vă rog, trei calităţi pe care
femeia de astăzi ar trebui să le posede pentru a
reuşi!

A.S.: Creaţia lui Dumnezeu este perfec-
tă, indiferent dacă este de gen feminin sau mas-
culin. Lăsând indulgenţa la o parte, trebuie să
avem inteligenţă, putere, dar şi feminitate.

R.: Care este cea mai mare realizare a
dvs. şi ce anume regretaţi că aţi fi putut face şi
nu aţi făcut?

A.S.: După cum am spus la începutul
acestui interviu, cea mai mare realizare a vieţii
mele sunt cei 2 băieţi, Silviu şi Albert. Consider
că tot ce am avut şi am putut să fac am făcut şi
nu am nici un fel de regret.

R.:Vă mulţumesc şi având în vedere că
se apropie o zi dragă nouă,  ziua de 8 martie, vă
doresc multă fericire şi la mulţi ani!

A.S.: Cu mult drag! Doresc şi eu tutur-
or femeilor ca viaţa lor să fie o primăvară pre-
sărată cu putere, curaj şi înţelepciune!

Interviu realizat de 
Gabriela NEGOIŢĂ

c Femeile învaţă să simtă mai
uşor decât învaţă bărbaţii să gân-
dească 

(Voltaire)

c Fiinţa cea mai artistică este fe-
meia. 

(Tudor Arghezii)

c Neamurile mari din lume s-au
făcut mai ales prin virtuţile feme-
ieşti. 

(Vasile Goldiş)

c O femeie are nevoie de geniu şi
de o mare modestie pentru ca cei-
lalţi să-i tolereze inteligenţa. 

(Iulia Hasdeu)

c Femeia e floare ce se desfă-
şoară în umbră şi mângâie vede-
rea trecătorilor grăbiţi în cale.

(Ioan Slavici)

c Bărbaţii au descoperit focul,
dar femeile au descoperit cum să
se joace cu el. 

(Sarah Jessica Parker) 

c Poate că, într-adevăr, ochii fe-
meii iubite sunt marginea lumii.

(Grigore Vieru) 

c Femeile sunt al doilea mare
mister al omenirii. 

(Anne Rice) 

c Femeia frumoasă place ochiu-
lui, femeia blândă place inimii.
Prima este o adevărată bijuterie,
dar a doua este o comoară. 

(Napoleon Bonaparte) 

c Orice femeie este regină din
clipa în care începe să iubescă
un bărbat.

(Andre Suares) 

SĂ NE CUNOAŞTEM CONSILIERII

„Trebuie să avem inteligenţă, putere, dar şi feminitate”
(Ana Sandu - membră a Consiliului Local Mizil)

Prichindeii Grădiniţei Nr. 1- grupa mică şi grupa pregătitoare, trans-
mit mămicilor şi doamnelor educatoare Vasile Teodora şi Dumitrescu
Adelina – toată dragostea lor, mulţi pupici dulci şi la mulţi ani!

FF ee mm ee ii aa   --   ee tt ee rr nn aa   pp oo vv ee ss tt ee
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Dragostea bat-o vina

VALENTINE'S DAY 
SAU DRAGOBETELE

Iată că luna februarie a devenit, pentru tot
mai mulţi oameni, o lună a iubirii şi în numeroase
ţări, inclusiv în România, îndrăgostiţii aleg să ser-
beze iubirea de VALENTINE'S DAY (14 februa-
rie) sau preferă să reînvie vechea tradiţie a DRA-
GOBETELUI (24 februarie). Ce ar trebui oare să
alegem? O sărbătoare „importată” sau una autohto-
nă, încercând astfel să ne respectăm tradiţiile şi
identitatea?

VALENTINE'S DAY

Legenda spune că, în Imperiul Roman, în
timpul domniei lui Claudius al II-lea, exista o lege
conform căreia căsătoria era interzisă, iar bărbaţii,
neavând familie, erau forţaţi să intre în armata im-
perială. Un preot, pe nume Valentin, nesocotea po-
runca şi oficia, în secret, căsătorii. Prins şi judecat,
el a refuzat să renunţe la creştinism, preferând
moartea. Celebrat mai ales în tradiţia catolică,
Sfântul Valentin este considerat protectorul tineri-
lor şi al familiei.

Tradiţia antică spune că, celebrarea Sfân-
tului Valentin s-a suprapus peste sărbătorile antice
dedicate venirii primăverii şi cuplurilor tinere. 

Romanii sărbătoreau în februarie Luper-
calia, un festival al fertilităţii. În Grecia antică, în
această perioadă, era luna nunţii simbolice dintre
Zeus şi Hera, preluând mai vechiul simbol al titani-
lor primordiali Uranus (Tatăl Cer) şi Geea (Mama
Pământ).

Serbările iubirii legate de Ziua Sfântului
Valentin au luat amploare în rândul nobililor din
Anglia, în secolele XVIII – XIX. La început, feli-
citările de dragoste se făceau manual şi pictarea lor
putea dura chiar luni de zile. 

În 1797, o editură britanică a scos o primă
colecţie de versuri şi urări de dragoste speciale
pentru Valentine's Day. Producerea în masă a feli-
citarilor de Valentine's Day a început în Statele
Unite, în secolul XIX, tradiţia fiind menţionată şi
în literatura americană contemporană, iar ulterior
în filme.

În Mexic şi alte ţări din America Latină, se
sărbătorea „Ziua Dragostei şi Prieteniei", fiind cel-
ebrată şi prietenia între oameni în general, nu doar
iubirea. Aceeaşi semnificaţie apare şi în ţările din
nordul Europei. 

DRAGOBETELE

Fiu al Babei Dochia, chipeş şi năvălnic,
Dragobetele era sărbatorit pe 24 februarie, când na-
tura începea să se trezească la viaţă după gerul
iernii. În această zi, cetele de fete şi flacăi plecau
prin lunci sau poieni pentru a culege primii ghiocei
şi se organizau mese bogate. În unele zone exista
obiceiul numit „zburătorit”. La întoarcerea de la
culesul florilor, tinerii se alergau unii pe alţii. Dacă
un băiat ajungea o fată, iar aceasta accepta să îl să-
rute în faţa tuturor, cei doi erau consideraţi „legaţi”.
Sărutul acesta semnifica logodna celor doi, Dra-
gobetele fiind un prilej pentru comunitate de a afla
ce nunţi se mai pregătesc.

De Dragobete, fetele nemăritate strângeau
de cu seara ultimele rămaşiţe de zăpadă, numită ză-
pada zânelor. Apa topită din omăt era folosită pe
parcursul anului pentru diferite descântece de dra-
goste. Tot de Dragobete, era şi „logodna păsărilor”.
În această zi nu se sacrificau animale şi era lăsată
mâncare în bătătură pentru păsările cerului.

Oamenii bătrâni celebrau această zi pentru
a fi feriţi de friguri şi alte boli, Dragobetele fiind şi
protector al sănătăţii.

Gabriela Negoiţă

SCRISOARE CĂTRE MAMA DE 8 MARTIE

În camera mea albastră, plină de norişori desenaţi în unghiuri luminoase, 
pătrunde soarele lui Martie! Gândurile-mi zboară către chipul tău frumos, acoperit
de râurile părului negru. Ştiu că este ziua ta şi cu dorinţa unui copil aflat 
în clasa a III-a îmi chem florile, cărţile, caietele cu note de zece, cuvintele ca să le plimb 
într-o caleaşcă de aur pe care să ţi-o aduc la poarta zâmbetului tău.

Tu dormi. Mă apropii uşor de patul tău şi-ţi simt mirosul de mamă bună.
- Trezeşte-te, ţi-am spus, eu ţi-am vegheat somnul cu dorul rândunicii la fereastră

şi pentru că astăzi este ziua ta, ţi-am adus în această caleaşcă aurită toate darurile mele. Pe toate
ţi le ofer pentru că nimic nu este mai frumos şi mai curat decât zâmbetul tău.

- Dar cu buchetul acela mare de zambile ce faci? m-ai întrebat.
- Acela este pentru doamna învăţătoare pentru că şi zâmbetul ei este minunat!
Apoi ai deschis fereastra şi razele soarelui au intrat să mă mângâie. Ce bine este cu tine

mamă, îţi mulţumesc! Îţi mulţumesc pentru copilăria frumoasă, îţi mulţumesc pentru dragostea,
ocrotirea şi felul în care mă creşti! Dar nu este suficient. Dacă aş pictor ţi-aş zugrăvi culorile sufle-
tului în alb şi roşu. Alb pentru că eşti bună şi roşu pentru că mă iubeşti atât de mult. 

Dacă aş fi sculptor, ţi-aş sculpta sufletul în formă de inimă şi l-aş aşeza pe biroul meu
alături de cărţi şi de caiete. Dacă aş fi cântăreţ, ţi-aş cânta cea mai frumoasă melodie din lume.

Dar pentru că sunt doar un copil nu pot decât să-ţi scriu aceste rânduri şi să-ţi
s spun cât de mult te iubesc!

La mulţi ani, draga mea mamă!
Alex Ispas – clasa III-a, înv. Elena Blăgoi – Liceul „Grigore Tocilescu”

Raluca Popescu (23 de ani) – studentă

O întrebare bună, consider că fe-
meia zilelor noastre ar trebuie premiată în fi-
ecare zi, din păcate din punctul meu de ve-
dere are mai multe „sarcini” de îndeplinit de-
cât bărbatul: serviciu, mamă soţie – o forfotă
şi o agitaţie continuă – şi dacă se poate să fie
şi întodeauna aranjată, stilată şi niciodată
obosită ar fi perfect. Destul de greu în soci-
etatea românească – concret are un rol de
eroină. 

De 8 martie, un coş cu trandafiri şi o
cină romantică cu iubitul meu ar fi ingredi-
entele suficiente pentru o zi minunată.

Marcela Ionescu (34 de ani) - inginer

Punct ochit, punct lovit, am putea
vorbi până mâine dimineaţă – greu, femeia
de azi e o luptătoare, sacrificii multe, o nouă
zi înseamnă încă o luptă pentru supravieţu-
ire, într-o societate în care şpaga şi nonva-
loarea sunt la mare apreciere, o societate care
nu-ţi permite să trăieşti decent, în care nu ai
timp să te gândeşti la sufletul tău că nu ai ce
să le pui copiilor pe masă sau cu ce să-ţi plă-
teşti facturile? Consider că trăim într-un stres
permanent şi asistăm la o îndobitocire în ma-
să. E foarte trist!

Sincer, aş dori ca măcar pentru o zi,
toate femeile să fie apreciate la adevărata lor
valoare.

Vasilica Matei (42 de ani) – muncitoare

De muncitoare, muncă şi iar muncă,
fără nici o satisfacţie, într-o societate care-ţi
spune: descurcă-te cum poţi, ce mai vrei şi
drepturi? Îţi ajung obligaţiile!... 

Ha, ha... să fiu Mihaela Rădulescu,
asta mi-aş dori!

Ioana Banu (60 de ani) – pensionară

Robot, statul nu are grijă nici de co-
pii, deci de mamele acestora nici atât; nu ve-

deţi că fug tinerii din ţară ca iepurii. Hoţii şi
mişeii, am ajuns ca toată ziulica să socotim
fiecare bănuţ, să nu mai dormim noaptea de
griji şi de nevoi.

Să ne fie sănătoşi copii şi nepoţii,
atât că altceva nu ne permitem!

Simona Popescu (28 de ani) – croitoreasă

Are un rol destul de important după
părerea mea, încearcă să facă foarte multe,
unora chiar le reuşeşte, dar are prea puţin
timp pentru ea. Eu personal simt că nu-mi
ajunge timpul să-mi rezolv toate problemele,
de o zi relaxantă nici pomeneală, am o stare
permanentă de oboseală. Consider că e un
nenoroc că m-am născut pe timpurile astea.

Mi-aş dori să fiu într-un vârf de
munte singură doar să mă odihnesc şi să nu
aud nimic altceva.

Daniela Toma (17 ani) – elevă

Cred că femeile, astăzi, sunt mai
puternice dar acest fapt cred că le-a diminu-
at din feminitate, cred că uită de ele mai me-
reu şi nu-mi iese din cap cazul acelei tinere
care a murit din cauza oboselii, a faptului că
muncea ore bune peste program... nu se me-
rită. Cred că în România femeile nu sunt pre-
ţuite cum ar trebui...

Să evadez o zi la munte cu prietenul
meu.

Andra Cristescu (39 de ani) – casnică

Dacă m-aş mai naşte încă o dată  aş
dori să fiu bărbat, că avem prea multe pe cap,
nu avem doar un rol, avem multe şi e cam
greu să le joci pe toate bine. Am de gând să
plec afară, nimic nu mă reţine aici, nici nu
mă uit înapoi, trăiesc un permanent senti-
ment de frustrare, când văd ce se întâmplă,
adică nimic bun. 

Să plec din ţară!

Sondaj realizat de Gabriela NEGOIŢĂ

SONDAJ DE OPINIESONDAJ DE OPINIE
Care este rolul femeii în societatea de astăzi 

şi ce dorinţă aţi vrea să vi se împlinească?
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În data de 27 ianuarie 2011, în prezenţa invitaţilor,
plenul Consiliul Local Mizil s-a întrunit în şedinţă ordinară,
sub preşedinţia de şedinţă a domnului consilier Aldea Ion,
având înscrise pe ordinea de zi următoarele proiecte de
hotărâri:1.

1. Aprobarea procesului verbal din data de 22 de-
cembrie 2010;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulilor şi
măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul
public şi privat din oraşul Mizil;

3. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea In-
formării privind activităţile de protecţie civilă, apărare
împotriva incendiilor securităţii şi sănătăţii în muncă, pe
anul 2010;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltu-
ielilor privind deplasarea unui grup de 10 elevi şi a doi pro-
fesori din unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul
Mizil, în Olanda, conform Protocolului de înfrăţire stabilit
în anul 2010 între localităţile Lingewaard – Olanda şi Mizil,
judeţul Prahova – România;

5. Diverse.
La propunerea executivului, d-l Aldea propune com-

pletarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre: Pro-
iect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru închiri-
erea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în care
se desfaşoară activităţi comerciale, pe anul 2011; Proiect de
hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în
suprafaţă de 463 mp, situat în intravilanul oraşului Mizil, str.
Aleea Crizantemelor, nr.1, teren ce aparţine domeniului pri-
vat al oraşului Mizil; Proiect de hotărâre privind aprobarea
taxei speciale pentru eliberarea certificatelor de divorţ ca
urmare a constatării desfacerii căsătoriei prin divorţ, pe cale
administrativă; Proiect de hotărâre privind funcţionarea uni-
tăţilor comerciale şi de prestări servicii în oraşul Mizil; Pro-
iect de hotărâre privind înfiinţarea Poliţiei Locale a oraşului
Mizil, ca instituţie publică de interes local cu personalitate
juridică sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Mizil.

Supusă la vot, cu modificările propuse, ordinea de zi
este aprobată cu unanimitate de voturi.

După discutarea şi avizarea proiectelor de hotărâre,
Consiliul Local a hotărât aprobarea proiectelor cu unanimitate
de voturi cu excepţia proiectului de hotărâre privind deplasarea
unui grup de 10 elevi şi a doi profesori din unităţilor de învă-
ţământ preuniversitar din oraşul Mizil, în Olanda, conform
Protocolului de înfrăţire stabilit  în anul 2010 între localitatea
Lingewaard – Olanda şi oraşul Mizil, judeţul Prahova – Româ-
nia care a fost adoptat cu 13 voturi pentru şi 4 abţineri (dna.
consilier Matei, dl. consilier Iacob, dl. consilier Drăgan, dl.
Consilier Rădulescu), proiectul de hotărâre privind funcţio-
narea unităţilor comerciale şi de prestări servicii în oraşul Mi-
zil a fost amânat cu 16 voturi pentru şi 1 (unu) împotrivă (dl.
consilier Rânceanu).

La punctul Diverse a fost discutată problema lichidării
societăţii S.C. Energocet Prest Srl Mizil care urmează ca în
şedinţa viitoare să fie prezentată ca proiect de hotărâre. p

ŞEDINŢA CONSILIULUI LOCAL

Vă prezentăm pe scurt, o poveste
de viaţă a unui om, care s-a zbătut să
ajungă în rândurile „elitei”, cu toată
convingerea că va reuşi! După cum ştim,
sau poate chiar ni s-a întâmplat fiecăruia
dintre noi, ori apro-piaţilor  noştrii, atunci
când există dorinţa de a face ceva, se poate!

În continuare îl las pe eroul artico-
lului nostru dl Iacob Constantin să ne vor-
bească despre cum poţi să performezi, să te
autodepăşeşti şi să devii folositor societăţii:

„Mă numesc Iacob Constantin, am
46 de ani, sunt mizilean, născut în Mizil, în-
să acum locuiesc în comuna Gura - Vadului,
de 3 ani de zile. Sunt căsătorit şi am doi
copii. Familia mea a avut, are şi va avea o
mare importanţă pentru mine. Întotdeauna
am încercat să fac faţă anumitor dificultaţi,
unele prezente şi astăzi, dar care mi-au
întă-rit şi mai mult sentimentul de dragoste
şi devotement faţă de familie.”

Dl Iacob ne povesteşte că a lucrat
din anul 1981 până în 2001 ca prelucrător
prin aşchiere în cadrul UM 02616 Mizil (cu-
noscută uzina MFA); din anul 2001 şă până
în anul 2006, a lucrat cu contract de muncă
de la ANOFM în străinătate (Italia, Germa-
nia, Spania), iar din 2007 şi până în anul
2010 la Poliţia Comunitară din oraşul Mizil.

Pe plan profesional, a absolvit li-
ceul industrial din Mizil, a terminat cursu-
rile Facultăţii de Psihologie – Pedagogie din
Braşov, specializarea Psihologie, cursuri de
zi, obţinând diploma de licenţă cu nota 10;
a urmat apoi cursurile postuniversitare din
cadrul Colegiului Psihologilor din Româ-
nia, obţinând astfel atestatul de liberă prac-
tică în Psihologia Muncii şi Psihologia Or-
ganizaţională, apoi pe cel în Psihologia
Transporturilor. 

„De ce am vorbit până acum de
evoluţia mea profesională? Pentru că, vreau

să atrag atenţia tuturor celor ce au un motiv
pentru a cere mai mult de la viaţă, să nu stea
pe loc. 

Acum sunt de profesie psiholog, şi
aş vrea să mai menţionez, faptul că cei care
au avut succes nu se plâng niciodată de gre-
utăţile inerente pe care la întâmpină. În ciu-
da problemelor pe care le-am avut şi de care
mă lovesc în continuare, pentru mine nu a
existat eşec; au existat doar rezultate în plan
profesional, obţinute prin muncă asiduă şi
pregătire permanentă. 

Nimeni nu a reuşit totul din prima
încercare, toţi au trecut prin eşecuri, dar cei
puternici, cei care au ştiut ce vor de la viaţă,
au mers mai departe, considerând aceste
probleme ca fiind temporare şi schimbând
strategia de atac. Uneori este dificil să
reuşim cu noi înşine, dar are o importanţă
fundamentală”.

Cristina ColţC
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Continuăm să vă prezentăm o
parte din problemele cetăţenilor oraşu-
lui Mizil, evidenţiate în cursul vizitelor
pe care le fac la domiciliu, prin rotaţie
cei 35 de salariaţi ai Primăriei, nomi-
nalizaţi să desfăşoare această activitate
de dl Primar, Emil Proşcan. Pentru
acest număr am stat de vorbă cu dl Eli-
sei Constantin, angajat în cadrul bi-
roului Patrimoniu al Primăriei.

Domnului Elisei i s-a reparti-
zat următoarele zone: Str. Mihai Bravu,
de la intrarea dinspre Buzău până la
intersecţia cu Str. Eroilor (pod), stră-
zile, Agata Bacovia, Leonida Conde-
escu, Tase Dumitrescu şi Paralela 45.
Din constatările dumnealui în urma vi-
zitelor în aceste zone, ne-a relatat urmă-
toarele:

„Majoritatea cetăţenilor de pe
str. M.Bravu, partea dreaptă, de la in-
trarea dinspre Buzău, solicită realizarea
unui trotuar, deoarece în zonă nu există,

iar când plouă abundent, cetăţenii din
zonă sunt obligaţi să circule pe margi-
nea drumului naţional DN1B, din cauza
noroiului şi bălţilor care se formează pe
această perioadă.

O altă problemă ridicată de ce-
tăţenii din zonă, este legată de reali-
zarea unui sistem de preluare a apelor
pluviale şi deversarea lor în canalizarea
existentă (trebuie văzut dacă nu este în-
fundată şi canalizarea!). În timpul plo-
ilor proprietăţile cetăţenilor sunt inun-
date datorită faptului că D.N.1B este
mai înalt decât proprietăţile dumnealor.

Locuitorii de pe strada  Parale-
la 45, solicită balastrarea străzii, deoa-
rece, din cauza traficului, strada a deve-
nit aproape impracticabilă, mai ales pe
timpul ploilor.

Pe străzile Tase Dumitrescu,
Leonida Condeescu şi Agata Bacovia,
cetăţenii sunt nemulţumiţi de impozi-
tele pe care le plătesc fiind încadraţi în
zona A. Consideră că au fost nedrep-
tăţiţi, deoarece ei nu beneficiază de ace-
leaşi condiţii ca cei din centrul oraşului,
ţinând cont că dânşii sunt situaţi la mar-
ginea oraşului şi nu în centrul lui.

Aceste probleme există de mai
mult timp şi oamenii aşteaptă
rezolvarea lor.

Cristina Colţ

Primăria, în „vizită” la dumneavoastră...

Problemele periferiei nu sunt “periferice”

ANUNŢ IMPORTANT, PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

Persoanele din oraşul Mizil care au obţinut încadrarea în

grad de handicap şi sunt supuse revizuirii anuale de către

Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap Pra-Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap Pra-

hovahova ( adulţi sau copii ) sunt rugate să-şi depună documen-

taţia de reevaluare cu 30 de zile înainte de expirarea ter-

menului de valabilitate al certificatului la Serviciul de eva-Serviciul de eva-

luare complexă a persoanelor cu handicapluare complexă a persoanelor cu handicap ( cam. 108 , et

1, din cadrul DGASPC PrahovaDGASPC Prahova, Şoseaua Vestului , nr 14-16
Ploieşti. 

Pentru alte detalii vă rugam să contactaţi ServiciulServiciul

Public de Asistenţă SocialăPublic de Asistenţă Socială -  Mizil, str. M. Bravu , nr 85,
tel 0244250020.

Documentaţia de reevaluare
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Se spune că identificarea
nevoilor unei organizaţii este o artă
iar compartimentul/biroul de Re-
surse Umane are această menire.
Având în vedere cele afirmate am
invitat-o pe doamna Maria Mastra-
goci – funcţionar public în cadrul
acestui birou, să  ne prezinte meni-
rea şi specificul acestei activităţi. 

Reporter: Se afirmă ade-
sea că  biroul Resurse Umane este
un „bastion” al birocraţiei deoa-
rece se lucrează cu foarte multe do-
cumente, se arhivează în exces –
tradiţional însă rolul acestui depar-
tament este acela de a gestiona cea
mai importantă resursă – forţa de
muncă. Ce opinie aveţi?

Maria Mastragoci: Biro-
craţia este o „etichetă” pusă  admin-
istraţiei publice în general şi nu
numai în România.. În relaţia cu
cetăţenii care se adresează institu-
ţiei noastre cu diverse solicitări se
respectă termenele de rezolvare. În
ceea ce priveşte gestionarea celei
mai importante resurse, forţa de
muncă, Primăriei, la recrutarea
angajaţilor se stabilesc, de către co-
misiile de concurs criteriile ce se au
în vedere. Consider că personalul
Primăriei Mizil, în cea mai mare
parte, are o pregătire profesională
bună şi foarte bună, demonstrată de

rezultatele instituţiei.
R.: Concret care sunt prin-

cipalele dumneavoastră atribuţii?
M.M.: Realizarea organi-

gramei şi a ştatului de funcţii la pro-
punerea ordonatorului de credite;
lucrări legate de încadrarea perso-
nalului, transferul sau detaşarea
acestuia, pensionarea sau încetarea
contractului individual de muncă;
gestiunea carnetelor de muncă şi
efectuarea înscrierilor în ele; întoc-
mirea dosarelor personale şi a celor
profesionale; planificarea concedi-
ilor de odihnă şi evidenţa celor pri-
vind incapacitatea de muncă; certi-
ficăm, pentru exactitate şi legalita-
te, lunar, ştatele de plată; realizăm
prezenţa lunară în vederea întoc-
mirii ştatului de salarii; ţinem evi-
denţa funcţiilor publice şi transmi-
tem toate modificările Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici –
Bucureşti. 

Eu fac parte din comisia de
încadrare şi promovare în muncă în
calitate de secretar; comunic şefilor
de compartimente criteriile de per-
formanţă stabilite prin legislaţie în
vederea întocmirii rapoartelor anu-
ale de performanţă profesională; în-
tocmesc şi comunic situaţiile statis-
tice de personal şi cheltuialile cu
salariile.

R.: Enumeraţi vă rog, cali-
tăţile pe care ar trebui să le deţină
un manager (RU) de succes.

M.M.: Să aibă o pregătire
profesională de specialitate, să aibă
capacitatea de lucru cu resursa
umană în orice condiţii, să aibă ca-
pacitatea de a se face înţeles în re-
laţia cu personalul instituţiei. De
asemenea se impune multă corecti-
tudine.

R.: Daţi exemplu de câte-
va gafe pe care un candidat nu ar
trebui să le facă la un interviu pen-
tru a nu-şi spulbera şansele de a
obţine slujba la care visează.

M.M.: Să nu se prezinte la
interviu într-o ţinută necorespunză-
toare, indecentă; denigrarea fostu-
lui şef sau a fostului loc de muncă;
vorbitul la telefon în timpul intervi-
ului; o prezenţă şi ţinută arogantă;
sfidarea membrilor comisiei.

R.: Cât de grea este munca
cu oamenii?

M.M.: Este o muncă difi-
cilă şi complexă, deoarece abor-
dările diferă de la persoană la per-
soană, în funcţie de pregătirea şi
educaţia acesteia.

R.: Având în vedere că bi-
roul Resurse Umane nu este doar
„aliatul” conducerii sau „avoca-
tul“ angajaţilor ci este, în egală

măsură, şi aliat şi avocat – care
este cheia unei comunicări efici-
ente?

M.M.: În calitate de fun-
cţionar public de execuţie la acest
compartimentul, am obligaţia şi
răspunderea de a aduce la cunoş-
tinţa conducătorului instituţiei în a
cărei subordonare sunt, toate modi-
ficările legislative în vederea cu-
noaşterii acestora pentru luarea
unor decizii corecte. Faţă de sala-
riaţi, colegii mei, mă străduiesc să
am o bună comunicare.

R.: Se apropie Ziua Femeii
– ce a pierdut şi ce a câştigat fe-
meia modernă, cea de azi?

M.M.: Femeia modernă a
existat mereu, ea va fi şi mâine mai
puternică decât azi.

R.: Vă mulţumesc, şi vă
urez multă fericire şi la mulţi ani!

Gabriela NEGOIŢĂ

Primăria se prezintă

Compartimentul de resurse umane

D-ALE POLITICHIEI MONCHER...
Pe 11 februarie, Casa de Cultură din oraşul nostru a

găzduit întâlnirea membrilor PNL din zonă şi împrejurimi.
Oaspeţii de seamă, domnul Mircea Ionescu Quin-

tus – preşedintele de onoare al PNL, doamna Graţiela
Gavrilescu, domnul Radu Simionescu, domnul Toni
Pinţoiu şi domnul Emanoil Adrian Semcu – preşedintele
PNL, jud. Prahova, au punctat în alocuţiunile dumnealor
importanţa Uniunii Sociale Liberale.

Preşedinţii filialelor şi-au prezentat „echipele” cu
care se vor prezenta la alegerile din anul următor.

Domnul Adrian Semcu a precizat că: „suntem într-
un moment important pe plan politic, s-a efectuat o primă
etapă – alianţa cu PC – urmând protocolul cu PSD şi
bineînţeles discuţiile care se vor purta la nivel judeţean, cu
conducerea PSD.”

15 tineri, noi membri PNL au avut onoarea de a fi
„năşiţi” de domnul Mircea Ionescu Quintus.

l
Preşedintele Partidului Social Democrat, dl.  Victor

Ponta, a lăsat să se înţeleagă, sâmbătă (12 februarie 2010)
într-o conferinţă de presă la Ploieşti că îl va susţine pe fos-
tul premier Adrian Năstase pentru funcţia de preşedinte al
Camerei Deputaţilor, opinând că PSD trebuie să îndrepte
„nedreptatea” comisă faţă de acesta.

Liderul social democrat, citat de Agerpres, a de-
clarat: „Mă bazez pe faptul că funcţia de preşedinte al Ca-
merei Deputaţilor rămâne tot în Prahova, doar că o luăm de
la Ploieşti şi o ducem la Mizil” 

Primăria Mizil le re-
aminteşte locuitorilor ora-
şului că, în conformitate cu
prevederile Codului Fiscal,
impozitele şi taxele locale
se plătesc anual, în două
tranşe egale, iar termenele
de plată pentru sumele din
anul în curs sunt 31 mar31 mar--
tietie şi 30 septembrie30 septembrie. 

Fac excepţie taxa de
reclama şi publicitate, taxa
pentru vehiculele lente şi
impozitul pe spectacole
care se plătesc trimestrial
– 31 martie31 martie, 30 iunie30 iunie, 3030
septembrieseptembrie şi 30 noiem30 noiem--
briebrie. 

Impozitele şi taxele
locale se pot achita nume-
rar la casieria Serviciului
Impozite şi Taxe Locale
din  Primaria Mizil, strada
B-dul Unirii nr. 14B-dul Unirii nr. 14, prin
ordin de plata sau mandat
poştal. 

Contribuabilii mai

trebuie să ştie că impozitul
anual de până la 50 de lei
inclusiv se plăteşte integral
până la 31 martie.

Persoanele fizice şi
juridice care îşi plătesc in-
tegral toată suma datorată
pentru impozitele pe clă-
diri, terenuri sau mijloace
de transport până la data
de 31 martie31 martie vor beneficia
de o reducere de 10%.

Pentru întârzierile la
plată se va percepe o majo-
rare de 2% / lună.

ŞEF SERVICIU ITL
Ec. Silvia  PRICOP

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILORÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR
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j Vând teren intravilan - 476
m2, în Mizil, situat pe str. Victo-
riei, nr. 15, în spatele fostei
Bănci Agricole. Preţ 22 900 eu-
ro - negociabil. Informaţii la te-
lefonul: 0767 179 213

j Vând casă (în comuna Vadu-Săpat) - 3 camere + hol
+ bucătărie, beci spaţios, magazii, lemne, coteţe, apă
potabilă trasă în curte. Ca bonus vă oferim un pogon
de pădure salcâm şi un pogon de păşune (Valea lui
Moş). Informaţii suplimentare la telefonul: 0766 328
979.

j Vând 2 geamantane mari, 2 mici pe rotile; 3 butoaie
de 100 litri din metal, 5 taburete mici (tip Relaxa); 2
telefoane fix – (tip vechi cu tastatură); geamuri  - tâm-
plărie lemn, 3 bucăţi, toate la preţ negociabil.
Informaţii suplimentare la telefonul: 0244 251 381.

j Vând apartament în zona centrală, etaj II, cu trei
camere decomandat, două balcoane, două băi, garaj şi
beci. Relaţii la telefonul 0720 258 029.

j Vând butelie şi două arzătoare de gaze. Informaţii
suplimentare la: 0244 251 578.

j Vând apartament cu două camere, situat la parter,
str. M.Bravu, nr. 191. Relaţii la numerele de telefon:
0724 551 079 sau 0762 625 442.

j Vând 1 pogon - viţă de vie  - situat în comuna
Tohani; vând 1 hectar de pământ la şosea în zona
Relaxa. Relaţii suplimentare la telefonul: 0764 396
964.

j Vând casă cu trei camere, bucătărie, magazie în
suprafaţă totală de 280 metri pătraţi, posibilitate de
racordare la gaze. Relaţii suplimentare la telefonul:
0733 352 581.

j Vând furtun de aragaz + butelie şi o maşină de cusut
rusească, la preţ convenabil. Relaţii la telefonul: 0244
252 215.

j Vând apartament în zona M.F.A., relaţii supli-
mentare la telefonul: 0724 041 821.

j Vând casă, teren (apă, canalizare), situată pe strada
Spiru Haret, nr. 5. – preţ negociabil. Relaţii la tele-
fonul 0244 250 695 sau 0744 210 203.

j Vând în zona Teilor, apartament cu două camere,
etajul 4, preţ avantajos. Relaţii la telefonul 0745 858
176.

j Vând apartament zona bazar, 3 camere, complet
mobilat + îmbunătăţiri, et. I, preţul fiind de 72 000 E.
Relaţii la telefonul: 0726 147 174.

j Vând apartament, 3 camere, zona Teilor cu îm-
bunătăţiri, et. III, preţul fiind de 60 000 E. Relaţii la
telefonul 0766 472 606.

j Vând apartament, 3 camere, zona bazar, et. II,
îmbunătăţiri, preţul fiind de 65 000 E. Relaţii la tele-
fonul: 0726 169084.

j Vând casă în Tohani, la şosea, 1000 m, deschidere
22 m – baie, bucătărie, 2 camere şi living, beci, cen-
trală de lemne, aer condiţionat. Preţul este de 95 000
euro, informaţii suplimentare la telefonul: 0726 212
060.

Mica publicitateMica publicitate

Este în noi dragoste de Dumne-
zeu sau nu? 

Pentru a da răspuns la această
întrebare, să intrăm în noi înşine şi să
căutăm semne simple şi apropiate în-
ţelegerii oricui, după care să judecăm
fără greş în această privinţă. 

Cine este îndrăgostit vorbeşte
mereu despre persoana iubită; cu ori-
cine s-ar întâlni vorbeşte despre ea sau
abate treptat spre ea făgaşul discuţiei.
Aşa şi aici: cine Îl iubeşte pe Dumnezeu
vorbeşte cu plăcere doar despre El; nu
se simte bine decât acolo unde se vor-
beşte despre Dumnezeu şi despre lucru-
rile Lui. Cine nu-L iubeşte pe Dumne-
zeu, acela nu vorbeşte despre El din
proprie iniţiativă şi se fereşte de cei că-
rora le place să vorbească despre El. În
schimb, când se vorbeşte despre proble-
mele acestei vieţi – comerciale, ju-
ridice, militare, mă rog savante, numai
dumnezeieşti să nu fie – acolo se simte
în largul său. Neobosit este când se dis-
cută despre lucruri lumeşti, dar îndată
ce este vorba de Dumnezeu şi de mân-
tuirea sufletului zice două – trei  cuvinte
fără niciun chef şi pe urmă amuţeşte.

Cine este îndrăgostit, acela se
grăbeşte să meargă acolo unde se gră-
beşte să meargă acolo unde speră să se
întâlnească cu cel iubit, ori că va primi
veste despre el. Cine il iubeşte pe Dom-
nul se grăbeşte să meargă la Biserică,
unde Domnul arată în chip aparte pre-
zenţa Sa. Cine il iubeşte pe Dumnezeu
acela caută să fie părtaş la Sfintele Tai-
ne, se străduieşte cu încordare să treacă

prin ansamblul rânduielilor şi rugăciu-
nilor bisericeşti, simte dulceaţă şi căl-
dură în Biserică, se grăbeşte să prindă
începutul slujbei şi cu oarecare amără-
ciune iese din biserică la sfârşitul ei.

Cine nu-L iubeşte pe Dumnezeu
nu poate fi adus cu niciun preţ în biser-
ică. Când alţii merg acolo, el rămâne
acasă ori merge la teatru şi la petreceri,
iar dacă trece pe la biserică o face fără
chef, nu de la începutul slujbei şi nu ca
să se roage, ci ca să se mai vadă cu cu-
noscuţi. Şi el posteşte fiindcă aşa este
obiceiul, iar despre rugăciuni ce să mai
vorbim: nu au fost scrise pentru el.

Să stăm acum să ne gândim ce
atitudine avem faţă de Biserică şi faţă
de întreaga ei rânduială şi vom vedea
dacă Îl iubim sau nu pe Dumnezeu.

Celui îndrăgostit nu-i poate ieşi
din cap gândul la cel iubit; când este
singur, vorbeşte cu el în gând, în-
chipuindu-şi faţa lui cu drag. Cine Îl iu-
beşte pe Domnul nu se depărtează de
gândul la El, şi îndată ce prinde vreo
clipă liberă se întoarce către El în cuge-
tul său şi stă de vorbă cu El din inimă,
cu căldură. După obişnuitele îndeletni-
ciri pe care i le pretind problemele fa-
miliale ori serviciul nu caută distracţii
ci se grăbeşte să se însingureze ca să fie
cu Dumnezeu, să se roage sau să ci-
tească o carte mântuitoare de suflet şi
să-şi împrospăteze capul cu adevărurile
cuprinse acolo. Iar pentru cel ce nu-L
iubeşte pe Dumnezeu, a rămâne singur
este un adevărat chin; după ce termină
treaba, se grăbeşte să meargă în vizită
sau la teatru, sau la club, sau şi mai rău.
Iar dacă nevoia sau boala îl silesc să ră-
mână singur, ce face? Nimic nu face: fie
visează la nimicuri, fie cugetă la vreun
plan lumesc. 

Deci să ne cercetăm, să aflăm
cum stăm în această privinţă şi vom ve-
dea dacă-L iubim pe Dumnezeu sau nu.

Să nu ne întindem mai departe.
Ne ajung şi aceste semne pentru a vedea
dacă este în noi dragostea de Dumnezeu
sau nu, şi prin aceasta fie să aflăm mân-
gâiere, fie să ne umplem de grija cea
bună sufletul. Amin!

Diac. Ardeleanu Ştefan
Parohia Fefelei – Mizil

D Dragu Ioana (1932);
D Ştefan Afina (1930);
D Mangu Constantin (1950);
D Dobre Ana (1919);
D Andrei Nicolae (1933);
D Nănău Ion (1963);
D Ilie Maria (1948);
D Marcu Iulia (1921);
D Duţă Mircea (1947);
D Filip Călina (1934);
D Constantin Ştefan (1938);
D Gârbea Ioana (1934);
D Florescu Mihai (1931).

Colectivul Primăriei Mizil trans-
mite sincere condoleanţe colegei
Victoria Panait – pentru pierderea
suferită. Dumnezeu să-l odih-
nească!

D
E
C
E
S
E

TICHET GRATUIT TICHET GRATUIT 
DE MICĂ PUBLICITATEDE MICĂ PUBLICITATE
Numele.......................................................................
Adresa.........................................................................
Telefon.........................................

Textul se aduce la redacţie pe o coală format A4,
dactilografiat (maxim 40 de cuvinte)

Dragostea de Dumnezeu

Dumnezeu să-i odihnească în pace !Dumnezeu să-i odihnească în pace !
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Clubul Sportiv Orăşenesc Mizil (pe
scurt C.S.O.) s-a înfiinţat în anul 2009, în pre-
zent ajungând la un standard impresionant, o
evoluţie ascendentă şi benefică, în special pen-
tru tinerii dornici de performanţă sau de de di-
vertisment sportiv din oraşul nostru.  Schim-
bările au avut loc una după alta, cu ajutorul
domnului primar Emil Proşcan, care s-a ocupat
în mod deosebit de acest lucru, dar şi cu sprijin-
ul altor membrii ai Consiliului orăşănesc care
au susţinut întreaga evoluţie a clubului. În con-
tinuare îl lăsăm pe dl Cătălin Mareş, directorul
C.S.O. Mizil, să ne vorbească despre noua în-
făţişare a stadionului, dar şi despre întreaga ac-
tivitate desfăşurată aici.

„Încă de la începutul discuţiei aş dori să
reamintesc ce am spus anul trecut, când a luat
fiinţă C.S.O. Mizil; faptul că scopul clubului es-
te de a oferi mizilenilor de toate vârstele o mo-

dalitate de a petrece într-un mod sănătos, plăcut
şi util timpul liber iar pentru copiii şi adolescenţi
o alternativă la viaţa I.T. pe care o trăiesc ( inter-
net, tv, cluburi, etc…)

Nu doresc să spun mizilenilor cuvinte
mari despre viitor, de genul: „vom face..., vom
obţine... etc., ci doresc să-i informez strict des-
pre ceea ce am făcut în decurs de un an de când
existăm.

Stadionul orăşenesc a început să îşi
schimbe încet dar sigur înfăţişarea jalnică pe
care o avea până nu de mult. S-a lucrat şi se lu-
crează la pavilionul sportiv unde până în prezent
am reuşit să facem un vestiar cu tot ce este nece-
sar: cabine de duş, toalete, apă caldă, instalaţia
electrică; este gata la parter iar anul acesta spe-
răm să finalizăm instalaţia de gaze şi alte ves-
tiare. 

Tribunele au fost modernizate în pro-
porţie de 75% , au fost montate scaune (donate
de clubul Rapid Bucureşti), au fost vopsite, iar
momentan avem aproximativ 1500 de locuri.
Gazonul terenului arată în acest moment im-
pecabil iar pista de atletism este refacută şi ea în
proporţie de 50%.

Mândria mea personală este realizarea
unui teren de tenis pe zgură, în incinta stadionu-
lui realizat în întregime profesionist, de o echipă
a marelui jucător Dinu Pescariu.

În acest moment, în cadrul C.S.O. Mizil
avem secţii de sport unde ateptăm mizileni de

toate vârstele să vină să practice sportul care
cred că li s-ar potrivi. Avem, astfel: secţii de fot-
bal juniori, handbal, karate, box,  dans modern,
tenis de masă şi am reuşit să deschidem o şcoală
de tenis de câmp.

Toate aceste sporturi sunt practicate, în
sezonul rece, la sala de sport iar când timpul ne
va permite vom merge şi afară, pe stadion. Do-
resc prin intermediul ziarului local să fac o invi-
taţie tuturor mizilenilor să vină la sală  cu co-
piii, cu nepoţii, să le dea şansa să vadă ce se în-
tâmplă la cursurile pe care noi le ţinem şi dacă le
place un anumit sport să fie încurajaţi să-l prac-
tice ca un hoby şi, de unde ştim… poate o să
avem şi noi viitori campioni la tenis, fotbal şi
alte sporturi.

Aş dori să mulţumesc în special pentru
sprijinul moral şi mai ales material domnului
primar Emil Proşcan, domnului deputat Adrian
Năstase pentru sprijinul material pe care l-a ofe-
rit Clubului Sportiv, profesorilor instructori-an-
trenori care activează la secţiile sportive şi nu în
ultimul rând colegilor mei din cadrul clubului,
care au fost alături de mine zi şi noapte, sâmbete
şi duminici la rând pentru a oferi copiilor şi nu
numai, bucuria de a practica un sport chiar şi în
weekend.

Vă aşteptăm şi sunt sigur că veţi reveni
cu plăcere după prima întâlnire cu sportul ca şi
practicant.

CC ll uu bb uu ll   SS pp oo rr tt ii vv   oo rr ăă şş ee nn ee ss cc   MM ii zz ii ll   --   oo   nn oo uu ăă   îî nn ff ăă ţţ ii şş aa rr ee

În ajutorul persoanelor care întâmpină greutăţi în
a se deplasa, vizăm într-un mod deosebit batrânii, dar şi
pentru toţi cei care au nevoie de aceste informaţii, vă
informăm că în oraşul nostru funcţionează Clinica
Medicală ANDALIN MED S.R.L., care vă oferă urmă-
toarele posibilităţi de consultaţii şi tratament:

Cabinetului de fizioterapie / kinetoterapie
(Dr. Fortescu Georgeta, medic primar rec. med.

fizioterapie şi balneologie şi dr. Logofătu Carmen Vali,
medic primar).

Efectuează următoarele manopere medicale: u con-
sultaţii, u laserterapie, u electroterapie, u magnetoterapie,
u hidroterapie, u băi galvanice, u parafină, u vacuum, u
ultarsunete. 

Cabinetul de ecografie generală
(Dr..Stoicovici Rodica, medic primar, medicină in-

ternă)

Efectuează următoarele investigaţii medicale: u
ecografie abdominală, generală, superioară şi inferioară, u
ecografie de sarcină 2D, u ecografie de tiroidă, u ecografie
mamară, u ecografie de pelvis, uter, prostată.  

Cabinetul ORL
(Dr. Bucovici Florian, medic primar ORL)

Asigură următoarele prestaţii medicale: u consul-
taţii ORL, u examen audiometric, u tratament afecţiuni:
sinuzită, laringită, amigdalită, otită, eczemă auriculară, u
extracţii corpi străini: nazali, faringieni, otici, u intervenţii
chirurgicale ORL, u tratamentul plăgilor, u fracturi nazale,
u spălături auriculare 

Pentru programări dar şi alte informaţii, vă rugăm
să vă adresaţi la numărul de telefon 0726393832

II nn ff oo rr mm aa ţţ ii ii   uu tt ii ll ee   dd ee ss pp rr ee   CC ll ii nn ii cc aa   MM ee dd ii cc aa ll ăă   AA nn dd aa ll ii nn   MM ee dd   SS RR LL --   MM ii zz ii ll
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Cu siguranţă primăvara este
aproape, o simţim că  vine şi o aştep-
tăm cu nerăbdare. Nimic nu se com-
pară cu cântecele de primăvară ale
păsărilor, cu mirosul de pământ rea-
văn, cu înmugurirea tăcută a copa-
cilor, cu razele de soare care ne tre-
zesc dimineaţa...

Cu ocazia sosirii primăverii, în
oraşul nostru se pregătesc  o serie de
activităţi destinate curăţeniei, ame-
najării şi înfrumuseţării oraşului de
către Serviciul Public de Gospodă-
rie Comunală, care are sediul în
strada Mihai Bravu, nr. 136.

Pentru a vă informa care sunt
principalele obiective ale S.P.G.C.
Mizil, dar şi cum se pregătesc de ve-
nirea primăverii, am stat de vorbă cu
dl Dragomir Ionel, sef serviciu.

Reporter: Bună ziua! Pentru
început vă rugăm să ne spuneţi câte
sectoare aveţi în componenţă?

Dragomir Ionel: Avem 6 sec-
toare principale de activitate; acestea
sunt: Sectorul reparaţii străzi; sec-
torul spaţii verzi; sectorul mecanic şi
transporturi, sectorul de administrare
a cimitirului şi vidanjare şi sectorul
pentru protecţia câinilor fară stăpân.

R.: Cum se pregătesc aceste
sectoare în această perioadă? Să
vorbim în primul rând despre sec-
torul  destinat spaţiilor  verzi.

D.I.: Da, binenţeles. Pentru
perioada de primăvară acest sector
produce răsaduri de flori în serele
proprii, în jur de 30.000 de fire, care
se vor planta în toate parcurile şi spa-
ţiile verzi din oraşul Mizil. Se pre-
gătesc deasemenea şi utilajele nece-
sare pentru întreţinerea spaţiilor
verzi.

R.: Care este suprafaţa totală
a spaţiilor verzi din oraşul Mizil?

D.I.: Suprafaţa totală a spaţii-
lor verzi este de 80.000 m2 O su-
prafaţă destul de mare, după părerea
mea, care an de an am încercat să fie
îngrijită şi acest lucru îl vom con-
tinua. Se vor mai planta în perioada
de primăvară un număr de aproxima-
tiv 200 de pomi ornamentali în par-
curi şi scuaruri  şi se va încerca, prin
surse proprii, modernnizarea siste-
mului de udat a spaţiilor verzi, fară a
folosi apă din sistemul de alimentare
a oraşului.

R.: Ce ne puteţi spune despre
sectorul, reparaţii străzi?

D.I.: Cu privire la acest sector,
pot spune că se vizează în mod spe-
cial, modernizarea trotuarelor din
oraş. Pentru acest lucru, în perioada
de iarnă, în ateliere special amenaja-
te se confecţionează borduri şi pave-
le. Anul acesta sunt propuse pentru
modernizarea trotuarelor, străzile:
Mihai Bravu, Stadionului, Fefelei,
Agricultori, Toamnei şi 1 Mai. Se
speră ca până în luna aprilie să se
producă borduri şi pavele pentru o
suprafaţă de aproximativ 2500 –
3000 mp. Ne pregătim pentru primă-
vară să procurăm materiale (balast şi

canader), pentru a repara unele străzi
care prezintă degradări în urma săpă-
turilor pentru alimentare cu apă şi
gaze.

Încercăm deasemenea să repa-
răm sau să înlocuim o parte din sem-
nele de circulaţie din oraş, în primul
rând pe cele care nu mai corespund
cerinţelor actuale. În perioada de pri-
măvară  se vor lua măsuri, prin pro-
curarea vopselei necesare, pentru a fi
trasate trecerile de pietoni din zona
şcolilor, precum şi unele parcări auto
din oraş.

R.: Ce ne puteţi spune despre
celelalte sectoare?

D.I.: În primul rând, sectorul
mecanic şi transporturi, în perioada
de iarnă a executat operaţiuni de în-
treţinere a utilajelor din dotare (trac-
toare, platforma electrică, maşini
transport, vidaja). Pe lângă această
activitate, sectorul mecanic a procu-
rat în jur de 40 de bănci şi 30 de co-
şuri de gunoi, care se vor monta în
parcurile şi străzile din oraşul Mizil,
acolo unde este necesar.

De sectorul administrare cimi-
tir şi vidanjare, pot spune faptul că se
autofinanţează, urmănd ca în acest
an, din surse proprii, să modernizăm
aleile de circulaţie din interiorul ci-
mitirului, precum şi spaţiile verzi
aferente aleii principale şi se va în-
cerca finalizarea lucrărilor de repa-
raţii la capela cimitirului.

R.: În cele din urmă să vorbim
despre protecţia câinilor comunitari. 

D.I.: Da, acest sector este la
fel de important ca şi celelalte. În
prezent avem în adăpost un număr de
180 de câini care sunt îngrijiţi cores-
punzător. Avem şi un contract de co-
laborare cu un medic veterinar ce
asigură periodic asistenţă medicală
câinilor cu probleme. 

Se intenţionează în perioada
de primăvară ca toate căţelele, inclu-
siv cele care vor fi capturate de acum
înainte, să fie castrate. 

Cu această ocazie le amintesc
iubitorilor de animale că S.P.G.C.
Mizil  pune la dispoziţie persoanelor
interesate, pentru adopţie, orice
câine îşi aleg din adăpost.

R.: Vă mulţumesc pentru in-
formaţiile date şi vă doresc mult suc-
ces în activitatea dumneavoastră şi a
subordonaţilor dumneavoastră, de
care depinde o parte din frumuseţea
ambientală a oraşului!

A consemnat Cristina Colţ

Vine, vine primăvara! MIZILUL ÎN ALB-NEGRU
Fotoreportaj realizat de Lucian Mănăilescu
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Berbec (21.03 - 20.04)

Dragoste şi cuplu: Dacă este vorba
de iubire pur şi simplu, fără con-
tracte şi obligaţii, perioada urmă-
toare poate fi pasională şi distractiv.
Dacă e vorba de o relaţie veche, ofi-
cială, atmosfera e mai sobră. Aici,
se prefigurează o oarecare răceală,
luarea unor decizii serioase care nu
fac casă bună cu sentimentele arză-
toare.
Carieră şi bani: Beneficiaţi de o
realizare neaşteptată. Aceasta sur-
vine, cel mai probabil, prin inter-
mediul unor relaţii sau colaborări,
eventual la iniţiativa sau cu spriji-
nul faniliei.
Sănătate: Tonusul este excelent!
Intrat recent în Berbec, Jupiter vă
insuflă optimism şi energie. 
Sfatul astrologului: E bine să vă
faceţi prieteni noi, să vă formaţi un
grup de lucru, sau chiar să vă în-
scrieţi într-o asociaţie!

Taur  (21.04 - 21.05)

Dragoste şi cuplu: Climatul senti-
mental conservă o parte din trăsătu-
rile de luna trecută: atracţia pentru
persoane strălucitoare sau aflate în-
tr-o poziţie socială înaltă, înclinaţia
de a plasa relaţia de cuplu pe un pa-
lier superior, de a cere mai mult de
la partener sau de a idealiza calită-
ţile acestuia.
Carieră şi bani: Luna februarie es-
te excelentă pentru carieră şi renu-
me. Aflaţi în casa poziţiei sociale,
Soarele şi Marte vă încurajează am-
biţiile şi vă dau forţa necesară pen-
tru a le realiza. Luptaţi, vă afirmaţi,
vă impuneţi, conduceţi, obţineţi o
victorie, culegeţi roadele efortu-
rilor.
Sănătate: Vitalitatea creşte, iar psi-
hicul devine mai tonic. Dar, dacă vă
simţiţi mai bine, asta nu înseamnă
că trebuie să vă neglijaţi sănătatea.
Este important  să vă rezervaţi sufi-
cient timp pentru odihnă şi îngriji-
rea organismului.
Sfatul astrologului: Aveţi grijă în
călătorii, la examene şi la relaţiile
ori colaborările la distanţă.

Gemeni (22.05 - 21.06)

Dragoste şi cuplu: Poate că febru-
arie  nu este cea mai romantică lună
pentru dvs, chiar dacă este luna
Sfântului Valentin. Când este vorba
de emoţii şi pasiuni, parcă aveţi
anumite reţineri.
Carieră şi bani: Jupiter în Berbec
vă aduce susţinere şi protecţie, fa-
vorizând activităţile de grup. Pe
acest fond favorabil se suprapune o
activitate dinamică în zona studii-
lor. Cumva, parcă v-aţi afla în pre-
liminăriile unei perioade de iniţia-
tive, ambiţii şi acţiuni la nivel pro-
fesional. 
Sănătate: Fizic sunteţi bine, ba

chiar într-un maxim de energie şi
dinamism. Există însă o tendinţă
către nervozitate şi nu vă aflaţi în
cea mai grozavă formă psihică. 
Sfatul astrologului: Dacă aveţi co-
pii sau preocupări legate de copii,
fiţi cu băgare de seamă la tot ce e
legat de acest subiect!

Rac (22.06 - 22.07)

Dragoste şi cuplu: Sunteţi mai ro-
mantici, norocoşi sau măcar senini
şi lipsiţi de griji. Cu Venus în casa
cuplului, aveţi mai mult farmec în
ochii sexului opus.
Carieră şi bani: Odată cu intrarea
lui Jupiter în Berbec (22 ianuarie)
cariera dvs păşeşte într-o perioadă
de deschidere sau relansare. Planu-
rile capătă anvergură, iar ceea ce
altădată părea intangibil, acum
devine perfect fezabil.
Sănătate: Ar fi o idee bună să vă
odihniţi mai mult şi să faceţi o cură
de vitamine şi minerale. 
Sfatul astrologului: Cumpăraţi
ceva pentru casă, reparaţi ce s-a
defectat, reglaţi-vă plăţile domes-
tice, renegociaţi chiria etc.

Leu (23.07 - 22.08)

Dragoste şi cuplu: Tranzitată de
Soare şi de Marte, casa cuplului
atinge incandendescenţa, prin pasi-
une, implicare, consum de energie.
Atrageţi, cuceriţi, vă trăiţi relaţia la
cote maxime. 
Carieră şi bani: În ciuda unei vo-
inţe de fier, vă este greu să reuşiţi în
mod independent. Banii devin un
subiect de prim interes în ultima
decadă din februarie 2011.
Sănătate: Vă bucuraţi de o bună
rezistenţă dar şi solicitările sunt
mari. Expunerea la stres este con-
siderabilă, iar în plus exista un risc
constant de rănire prin imprudenţăi.
Sfatul astrologului: Nu fiţi agre-
sivi! Implica-ţi-vă în organizarea
unui eveniment care priveşte mai
mulţi oameni! 

Fecioară (23.08 - 21.09)

Dragoste şi cuplu: O perioadă in-
teresantă pentru dragoste, aventură
şi erotism. Venus în casa iubirii şi a
plăcerilor vă poate aduce o nouă
idilă sau experienţe erotice deose-
bite. 
Carieră şi bani: Aglomerare, trudă
şi provocări. Este ca şi când v-aţi
afla într-o campanie militară, în
care trebuie să cuceriţi prin luptă o
redută însemnată. 
Sănătate: Pe fondul suprasolicită-
rii, este posibil ca rezistenţa organ-
ismului să slăbească şi să apară ră-
celi, infecţii, inflamaţii, poate chiar
acutizarea unei maladii. 
Sfatul astrologului: Aţi face bine
să vă  odihniţi suficient şi să vă pla-
nificaţi agenda astfel încat să nu

intraţi în criză de timp. 

Balanţă (22.09 - 22.10)

Dragoste şi cuplu: Februarie 2011
este o lună grozavă pentru exprima-
rea iubirii şi senzualităţii. Aflat în
casa cuplului, Jupiter promite
deschidere, relansare şi apariţia
unor ocazii favorabile în plan senti-
mental. 
Carieră şi bani: E timpul să expe-
rimentaţi, să demaraţi un nou
proiect. Puteţi îndrăzni chiar şi fi-
nanciar (investiţii, speculaţii etc.).
Nu riscaţi sume mari, dar încercaţi
să aveţi mai mult curaj! 
Sănătate: Sunteţi într-o formă vizi-
bil mai bună decât în ultimele luni.
Aveţi energie din belşug şi ideal ar
fi să o consumaţi într-o activitate
viguroasă (fitness, dans, sport etc). 
Sfatul astrologului: Dacă aveţi în-
credere în farmecul şi puterea dvs
de seducţie, veţi cuceri pe oricine
doriţi. 

Scorpion (23.10 - 21.11)

Dragoste şi cuplu: Prima decadă a
lunii este intensă şi marcată de eve-
nimente semnificative. Comunica-
rea, informarea şi drumurile vă in-
fluenţează de fapt întreaga lună. 
Carieră şi bani: Cu Jupiter în casa
muncii, perspectivele profesionale
sunt optimiste. Pot fi profitabile ac-
tivităţile intelectuale, schimburile
comerciale, negocierile, activităţile
legate de comunicare.
Sănătate: Aveţi energie şi putere
de muncă, iar capacitatea de recu-
perare a organismului este excelen-
tă. 
Sfatul astrologului: Faceţi curaţe-
nie generală, reparaţi ce este de
reparat prin casă, redecoraţi! Aten-
ţie la instalaţii şi electrocasnice!

Săgetător (22.11 - 20.12)

Dragoste şi cuplu: Cu Jupiter în
casa iubirii şi cu stăpânul casei cu-
plului mereu alături de pasionalul
Marte, februarie este o lună în care
sigur nu vă veţi plictisi. .Sub astfel
de influenţe, vă puteţi îndrăgosti,
puteţi reaprinde flacăra unei iubiri
care a intrat în rutină, puteţi face
noi şi surprinzătoare descoperiri pe
tărâm erotic.
Carieră şi bani: Desfăsurarea eve-
nimentelor nu este nici lină, nici
lipsită de contradicţii..Finanţele se
prezintă bine, mai ales în prima
parte a lunii.
Sănătate: Vă aflaţi într-o formă
mulţumitoare, care promite să devi-
nă din ce în ce mai bună. Este de
aşteptat ca în ultima decadă din feb-
ruarie 2011 să intraţi chiar într-un
vârf de formă.
Sfatul astrologului: Pentru decizii
sau acţiuni importante, consulta-ţi-
vă prietenii vechi sau ascultaţi de
sfatul celor mai în vârstă! 

Capricorn (21.12 - 19.01)

Dragoste şi cuplu: Venus, planeta
iubirii şi frumuseţii, se află în zodia
dvs, aducându-vă şarm, putere de
seducţie şi conjuncturi amoroase
benefice. Pluto, şi el în Capricorn,
se arată  înclinat spre pasiuni adân-
ci, intense şi mistuitoare.
Carieră şi bani: Ideile, iniţiativele,
energia, acţiunile, lupta dvs - toate
sunt îndreptate spre bani, spre creş-
terea veniturilor. Este foarte posibil
ca profitul să crească în urma unor
eforturi susţinute pe o perioadă mai
lungă de timp.
Sănătate: Resursele organismului
par a fi mai degrabă modeste, astfel
încât ar fi de dorit să le drămuiţi cu
înţelepciune.Comportamentul im-
prudent, excesele şi graba se pot
reflecta asupra stării de sănătate.
Sfatul astrologului: Nu luaţi de-
cizii financiare şi nu faceţi cumpă-
rături importante sub imperiul mo-
mentului! 

Vărsător (20.01 - 18.02)

Dragoste şi cuplu: Vârtejul dra-
gostei prinde la mijloc toate dome-
niile de viaţă, inclusiv cel relaţio-
nal. Marte este în zodia dvs, iar un-
de apare Marte, apar şi sentimentele
arzătoare, imboldul cuceritor, forţa
sexuală.
Carieră şi bani: Traversaţi o peri-
oadă în care aveţi energie, idei, cu-
raj şi determinare. Ambiţiile cresc,
aveţi de dovedit ceva, vă fixaţi
obiective, luaţi măsuri, actionaţi. 
Sănătate: Clocotiţi de energie şi
radiaţi optimism şi încredere. Sun-
teţi în maxim de formă şi vă simţi în
stare să mutaţi munţii din loc. 
Sfatul astrologului: Conduceţi cu
prudenţă! Umblaţi cu atenţie cu
obiectele fierbinţi, tăioase, ascuţite,
explozive! 

Peşti (19.02 -  20.03)

Dragoste şi cuplu: Pasiunile mus-
tesc în adânc. Poate că încă nu este
momentul să iasă la suprafaţă. 
Carieră şi bani: Primele două de-
cade ale lui februarie sunt marcate
de o activitate mai discretă. Se poa-
te să fie vorba despre o evoluţie mai
lentă sau de o perioadă de germina-
ţie, în care puneţi la punct acţiunile
viitoare. Proiectele care includ ini-
ţiativă de grup sau prietenii sunt fa-
vorizate.
Sănătate: O încetinire a ritmului
este normală într-o lună în care  re-
sursele energetice nu sunt prea bo-
gate. Cel puţin în primele două
decade, fiindcă în ultima intraţi în
formă, în mod spectaculos.
Sfatul astrologului: Meditaţi în
linişte şi pe îndelete! Folosiţi aceas-
tă perioadă ca să vă puneţi la punct
planurile pentru următoarele luni,
când conjunctura va fi favorabilă.

HOROSCOPHOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP
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„Nu mai vreau să am nici un fel de legă-
tură cu lumea, pentru că oamenii sunt răi şi
meschini. Nu numai că nu te ajută şi nu-ţi oferă
măcar ajutorul moral de care ai nevoie, dar sunt
aproape fericiţi când pot să te umnilească sau să
râdă de tine. Am hotărât că, dacă am ceva de
spus, voi spune doar celor din familie.” – măr-
turiseşte Radu Iulian, întinzându-mi, cu timidi-
tate, caietul său cu poezii. 

Limitele unei descoperiri epocale

Tyche  (Tyhe), zeița soartei sau a des-
tinului în mitologia greacă, a norocului întâm-
plător sau al nenorocirii predestinate, „guver-
nează”, de multe ori, lumea. Sub semnul ei stă şi
o descoperire epocală a medicinei, vaccinul
antipoliomielitic, care a salvat viaţa a sute de mii
de copii, dar a condamnat alţii, mult mai puţini,
e adevărat, la moarte sau suferinţă, ceea ce nu
s-ar fi întâmplat, probabil, dacă aceştia nu efec-
tuau vaccinarea.

Unele indicii sugerează că boala era cu-
noscută încă din antichitate, dar manifestările ei
epidemice devin alarmante abia la începutul sec-
olului XX. În 1952, de exemplu, numai în Sta-
tele Unite s-au înregistrat în jur de 60 000 de
cazuri de poliomielită, în urma cărora 57 000 de
copii au rămas paralizaţi pentru tot restul vieţii,
iar 3 300 au decedat. Printre victimele celebre
ale poliomielitei se numără: actorul D.
Sutherland, fostul preşedinte al Americii, F.D.
Roosevelt, scriitorul Arthur C. Clarke, omul de
afaceri Kerry Packer, politicianul australian Kim
Beazley, omul de radio John Laws, jucătorul de
golf Jack Nicklaus, actriţa Mia Farrow, actorul
Alan Alda etc. 

În lipsa unui trament specific, cercetă-
rile s-au canalizat în direcţia fabricării unui vac-
cin. Hilary Koprowski este cel care, în 1950,
testează pe om primul prototip de vaccin polio
viu, dezvoltat pornind de la un tip viral de la șoa-
rece. Primul vaccin comercializat împotriva po-
liomielitei a fost însă vaccinul poliomielitic in-
jectabil compus din viruși inactivați (VPI), des-
coperit de Jonas Salk şi utilizat în Statele Unite
din aprilie 1955 (prima campanie naţională de
inoculare). La scurtă vreme Albert Sabin intro-
duce vaccinul poliomielitic oral constituit din ti-
puri virale atenuate (VPO). Rezultatele vac-
cinării sunt spectaculoase, numărul de îmbol-
năviri înregistrate la nivel mondial scăzând de la
o medie anuală de 350 000 de cazuri, la mai pu-
ţin de 2000. Acest lucru a determinat Organiza-
ţia Mondială a Sănătăţii să spere că poliomielita
va fi a doua boală contagioasă (după variolă)
eradicată la nivel global (mai există doar patru
ţări unde virusul este endemic: Nigeria, India,
Pakistan şi Afganistan. În România ultimul caz a
fost semnalat în anul 1995).

Dar, mai ales în perioada de început a
utilizării vaccinului, fiind vorba de un produs pe
bază de virus viu atenuat, au apărut cazuri de

îmbolnăvire postvaccinală. Cu toate acestea, fo-
rurile mondiale au hotărât încălcarea unui prin-
cipiu de bază al medicinei – „Primum non
nocere” („În primul rând să nu faci rău”)– apre-
ciind că acesta este un preţ ce trebuie plătit, pen-
tru sutele de mii de vieţi salvate.

Dreptul la poezie

Printre cei ce au plătit acest preţ se află
şi Iulian Radu, din Baba Ana. La numai doi ani,
copilăria sa a fost „internată” în spital, cu diag-
nosticul poliomielită postvaccinală. Lumea s-a
„mutat” undeva, foarte departe, dincolo de
geam. Iarba, păsările, norii, copacii au devenit
peisaje, imagini intangibile dintr-o o carte cu
benzi desenate. A urmat recuperarea motorie,
reînvăţatul paşilor şi a gesturilor, apoi şcoala – o
instituţie de învăţământ specială din Bucureşti.

Norocul său a fost situaţia materială oa-
recum bună a familiei, care a reuşit să-i asigure
o îngrijire corespunzătoare. Îşi aminteşte, cu
umor amar: „Scriam texte pentru serbările şco-
lare, dar nu eram lăsat să ies în scenă; le recitau
alţii, pentru că... pentru că eu nu arătam bine !”

După ce a terminat 12 clase, s-a angajat
dar, după 6 ani, a fost pensionat (abia acum, şi
încă destul de timid, societatea românească în-
vaţă să ofere persoanelor cu handicap şanse
egale de integrare în „normalitate”, spre deose-
bire de ţările civilizate unde respectul pentru ast-
fel de oameni, pentru munca şi strădaniile lor,
sunt privite cu respect, nu cu mila oloagă a oa-
menilor sănătoşi)

„În adolescenţă încercam să fiu cât mai
sociabil, să mă apropi de oameni, să comunic cu
ei. Şi, de fiecare dată, venea un moment în care
mi se spunea, fără menajamente: «Tu nu eşti ca
noi ; lasă-ne în pace !». Încet-încet m-am închis
în mine şi mi-am încredinţat gândurile numai
hârtiei”

Poezia lui Iulian, chiar dacă nu exce-
lează printr-un stil elaborat, este de o sinceritate
profundă, demonstrând un talent virtual incon-
testabil:„Sunt cuprins de-o întristare de moarte /
Sunt aici, lângă voi, dar mi-e gândul departe /
Nici nu ştiu de voi trece acest capăt de zi; / Mă
îmbrăcaţi în cuvinte, ca şi când m-aţi iubi”. 

Metafore fulgurante şi scânteieri de
gând străluminează versurile, poetul fiind: „O
umbră fugară şi tristă / Ce îşi caută veşnic un
chip”. Nevoia de chip transpare şi din această
Privire în oglindă: „Ce păcat că cel tânăr ple-
case / Fără zgomot, tiptil, pe furiş / Doar lumina
din ochi mi-o lăsase / Mă priveam cum priveşti
un afiş”

În unele poeme răzbat ecouri voicu-
lesciene, datorate mai curând aceloraşi întrebări
fundamentale despre lume şi viaţă, decât lec-
turii: „Sunt singur în noaptea asta / m-au ocolit
colindătorii toţi /...” ; „În crucea nopţii îmi bate
în fereastră / Un ins la fel de singur ca mine (...)/
Şi l-am primit în camera săracă / Puţine vorbe

ne-am spus / A dispărut aşa cum apăruse... / Am
petrecut o noapte cu Iisus”; sau:„Ca un cerşetor
stau la colţul de stradă / Cu inima întinsă în
zadar / Cei ce trec nu vor să mă vadă...// De-ar
trece moartea, măcar!...”; sau: „Stăm înaintea
mesei încărcate / Cu pâine, carne, cozonaci şi
vin / Şi-ţi mulţumim din suflet pentru toate / Şi
pentru bunătatea ta: Amin!”

Se poate spune că Iulian Radu trăieşte
prin şi pentru poezia lui. Visează că va reuşi să
editeze o plachetă cu cele mai reuşite versuri ale
sale, pentru că, spune el: „Comori am strâns
oricum / Hoţii nu puteau să-mi calce inima”.
Şi poate că acest vis se va împlini.

Lucian Mănăilescu 

Poetul din Baba Ana

PRECIZARE
Revenim, la materialul din nr. 77/

ianuarie 2011 al publicaţiei noastre, cu re-
ferire la noua firmă de confecţii Eryn Mo-

damax, aducând următoarele precizări:
Având în vedere o anumită ambigui-

tate a textului (pentru care ne cerem scuze)
se poate înţelege că lichidarea firmei SERE-

NA, a fost finalizată. Menţionăm că acest
lucru nu s-a întâmpat încă, salariile restante
ale angajaţilor neputând fi plătite din vân-
zarea mijloacelor de producţie (maşini de cu-
sut, prese, linii de călcat, etc) deoarece aces-
tea nu au fost valorificate, ele fiind folosite în
regim de închiriere, toate aparţinând firmei
Britanic World!

Ne cerem încă o dată scuze pentru
informaţia eronată apărută anterior cu privire
la plata salariilor foştilor angajaţi ai firmei
SERENA.

Cristina Colţ

Mizilu l în  alb-negru

Lucian Mănăilescu


