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SITUAÞIA SSTRÃZILOR
CE VVOR FFI MMODERNIZATE

ÎN OORAªUL PPUCIOASA!
De fiecare datã când

anunþãm semnarea unui
contract de finanþare,
finalizarea unei licitaþii pen-
tru lucrãri de modernizare a
unor strãzi, primim întrebãri
despre stadiul altor
investiþii, cu toate cã fiecare
proiect în parte a fost la
rândul sãu mediatizat.

Aºa cã am decis sã sin-
tetizãm toate aceste infor-
maþii ºi sã vi le prezentãm
într-un material concentrat.

Vreau sã mai specific
faptul cã este vorba de
proiecte aflate deja în
implementare, cu excepþia
celor finanþate prin progra-

mul Anghel Saligny, unde
aºteptãm în viitorul apropiat
semnarea contractelor de
finanþare pentru cele douã
proiecte ce fac parte din
lista obiectivelor de investiþii
aprobatã de MDLPA.

Totodatã, vã aduc la
cunoºtinþa faptul cã unele
dintre strãzi nu au un nume
alocat, ele sunt prezentate
aºa cum au fost denumite
în lucrarea de cadastrare.
De aceea, vã stãm la dis-
poziþie pentru informaþii
suplimentare.

IInngg..  CCoonnssttaannttiinn  AAnnaa,,
pprriimmaarruull  oorraaººuulluuii

PPuucciiooaassaa

AAtteennþþiiee!! AAtteennþþiiee!! 
Aveþi lla 

dispoziþie uun nnumãr
de TTelVerde!

Primãria Pucioasa vã pune la dispoziþie
numãrul de telefon tip TelVerde (gratuit) -
00880000  880000  332266, prin care puteþi sesiza pro-
bleme cu care se confruntã oraºul sau puteþi
propune mãsuri de îmbunãtãþire a activitãþii
administrative.
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ªªeeddiinnþþãã  eexxttrraaoorrddiinnaarrãã  ddiinn
1100..0066..22002222    ––

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: alegerea preºedintelui

de ºedinþã pentru luna iunie
2022.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: rectificarea bugetului

local al U. A. T. Oraºul Pucioasa
pe anul 2022.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea actualizãrii

ºi modificãrii indicatorilor tehnico
- economici, aprobaþi prin HCL nr.
27/10.02.2022, pentru investiþia:
„AMENAJÃRI EXTERIOARE ªI
CONSTRUIRE CABINÃ POAR-
TÃ ªI CHIOªC COLEGIUL
NAÞIONL NICOLAE TITULES-
CU, ORAªUL PUCIOASA,
JUDEÞUL DÂMBOVIÞA”.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea modificãrii

HCL nr. 212/22.12.2021 privind
aprobarea actualizãrii ºi modi-
ficãrii indicatorilor tehnico - eco-
nomici pentru investiþia: „REABI-
LITAREA  ªI DOTAREA CO-
LEGIULUI NAÞIONAL N.
TITULESCU DIN ORAªUL 
PUCIOASA, JUDEÞUL DÂM-
BOVIÞA”.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea modificãrii

Anexei nr. 1 la HCL nr.
24/10.02.2022 privind aprobarea
creditelor de angajament ale
bugetului de venituri ºi cheltuieli
pentru acþiuni multianuale 2022 -
2023, conform Anexei nr. 1.

ªªeeddiinnþþãã  oorrddiinnaarrãã  ddiinn
3300..0066..22002222  ––

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: repartizarea unei

locuinþe construitã din fondurile
ANL ºi anume ap. nr. 6, bl. B ANL,
str. Stadionului, oraº Pucioasa
conform Anexei nr. 1.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea Regu-

lamentului cu privire la pãºunatul
ºi exploatarea pajiºtilor perma-
nente pe teritoriul oraºului
Pucioasa, judeþul Dâmboviþa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea rezultatului

final al evaluãrii finale a ma-
nagerului instituþiei de culturã -
Centrul Cultural European
Pucioasa, aflatã sub autoritatea
Unitãþii Administrativ Teritoriale
Oraºul Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: modificarea Hotãrârii

Consiliului Local al Oraºului
Pucioasa înregistratã sub nr. 51 din
20.04.2022 privind aprobarea ªta-
tului de Funcþii ºi a Organigramei
Spitalului  Oraºului Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: transformarea unui

post ocupat de personalul con-
tractual care îndeplineºte condi-
þiile pentru promovare în gradul
profesional în trimestrul II/2022.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: completarea inventarului

bunurilor care aparþin domeniului
public al unitãþii administrativ - terito-
riale Oraºul Pucioasa, judeþul
Dâmboviþa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea prelungirii

termenului unor contracte de
închiriere ce au ca obiect închi-
rierea unor imobile terenuri situate
în oraºul Pucioasa, bunuri ce
aparþin domeniului public al U. A.T.
Oraºul Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea cheltuielilor

aferente navetei cadrelor didactice
ºi personalului didactic auxiliar.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: rectificarea bugetului

local al U. A. T. Oraºul Pucioasa
pe anul 2022.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: modificarea HCL  nr.

218/12.10.2017 privind apro-
barea documentaþiei tehnico-eco-
nomice în faza studiu de fezabili-
tate, precum ºi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiec-
tivul de investiþii „CREARE
GRÃDINÃ PUBLICÃ PENTRU
AGREMENT ªI RECREERE PE
STR. AVRAM IANCU, ORAª
PUCIOASA”, modificatã prin HCL
nr. 66/09.05.2019 ºi HCL nr.
181/18.11.2021.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: modificarea HCL  nr.

130/22.08.2018 privind apro-
barea implementãrii proiectului:
„CREARE GRÃDINÃ PUBLICÃ
PENTRU AGREMENT ªI
RECREERE PE STR. AVRAM
IANCU, ORAª PUCIOASA”,
modificatã prin HCL nr.
67/09.05.2019 ºi HCL nr.
182/18.11.2021.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: modificarea HCL  nr.

219/12.10.2017 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici
pentru investiþia: „AMENAJARE
ZONÃ DE AGREMENT ªI
PETRECERE A TIMPULUI LIBER
PRIN RECONVERSIA ªI
R E F U N C Þ I O N A L I Z A R E A
TERENULUI DIN LUNCA
RÂULUI IALOMIÞA, ORAªUL
PUCIOASA, JUDEÞUL DÂM-
BOVIÞA”, modificatã prin HCL nr.
64/09.05.2019 ºi HCL nr. 166 din
28.10.2021.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: modificarea HCL  nr.

180/14.11.2018 privind apro-
barea implementãrii proiectului:
„AMENAJARE ZONÃ DE AGRE-
MENT ªI PETRECERE A TIM-
PULUI LIBER PRIN RECON-
VERSIA ªI REFUNCÞIO-
NALIZAREA TERENULUI DIN
LUNCA RÂULUI IALOMIÞA,
ORAªUL PUCIOASA, JUDEÞUL
DÂMBOVIÞA”, modificatã prin

HCL nr. 65/09.05.2019 ºi HCL nr.
165/2021.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: revocarea în parte a

Art. 2 din HCL nr. 25/02.02.2018
privind „aprobarea listei cu inven-
tarul bunurilor mobile ºi imobile,
proprietate publicã sau privatã
ale UAT Oraºul Pucioasa, afe-
rente unor activitãþi specifice de
salubrizare a localitãþii Pucioasa
(mãturatul, spãlatul, stropirea ºi
întreþinerea cãilor publice;
curãþarea ºi transportul zãpezii
de pe cãile publice ºi menþinerea
în funcþiune a acestora pe timp
de polei sau de îngheþ) care con-
stituie Anexa nr. 1”.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea despãgu-

birilor cãtre doamna B I C, titularã
a contractului de concesiune nr.
7296/2013, ca urmare a
denunþãrii unilaterale a contrac-
tului, de cãtre concedentul UAT
Oraºul Pucioasa, conform art. 9,
alin. (1), lit. „ b ” din contract ºi
HCL nr. 158/28.10.2021.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea „PROGRA-

MULUI UNITAR ANUAL DE ACÞI-
UNE PENTRU ACTIVITÃÞILE DE
DEZINSECÞIE, DEZINFECÞIE,
DERATIZARE DE PE RAZA U. A.
T. ORAªUL PUCIOASA PENTRU
ANUL 2022”, conform contractului
pentru atribuirea directã a delegãrii
gestiunii unor activitãþi specifice
Serviciului Public de Salubrizare
(dezinsecþie, dezinfecþie, derati-
zare) al oraºului Pucioasa nr.
10095, resp. 391 din 27.04.2018.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea înfiinþãrii

unei autogãri de cãtre S. C.
GRUP ATYC S. R. L., în oraºul
Pucioasa, str. Republicii, nr. 157,
care sã deserveascã transportul
public de persoane ce aparþin
sau tranziteazã oraºul Pucioasa.

Hotãrâri aale CConsiliului LLocal PPucioasa

NAªTERI
DOBRE DAIANA-IOANA –

27.03.2022 (ACT TRAN-
SCRIS) , BÃLAN DAVID-
ERIK-PETRU – 15.06.2022,
IARCA PATRICK- 
ALEXANDRU - 28.06.2022

LLEE  DDOORRIIMM  SSÃÃNNÃÃTTAATTEE!!

CÃSÃTORII
MAGHIARI CRISTIAN-IONUÞ

ªI ASAVEI ELENA – 11.06.2022,
PETRE ALEXANDRU ªI
ªERBÃNESCU CERASELA –
18.06.2022, IORDÃNESCU
SERGIU-ALEXANDRU ªI
PERªINARU NICOLETA-
VALENTINA – 25.06.2022

LLEE  DDOORRIIMM  
,,,,CCAASSÃÃ  DDEE  PPIIAATTRRÃÃ’’’’!!

DECESE
BANU VIOREL – 64 ANI,

RÃDULESCU MARIA – 88
ANI, ANTON ALEXANDRA-
ELENA - 36 ANI, SÃRARU
ROMBERT – 62 ANI,
SCORCEA IOANA - 73 ANI,
ALEXANDRU LUCICÃ – 55
ANI, ANCA ION – 85 ANI,
ZMARANDA GHERGHINA -

83 ANI, GRECU GHEORGHE
– 51 ANI, BÃRBULESCU
GHEORGHE – 86 ANI.

DDUUMMNNEEZZEEUU  SSÃÃ--II
OODDIIHHNNEEAASSCCÃÃ!!

ÎÎNNTTOOCCMMIITT,,
IInnssppeeccttoorr    ssttaarree  cciivviillãã,,

JJeeccuulleessccuu  RRaalluuccaa

BIROU SSTARE CCIVILÃ
IUNIE 22022
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Buletin dde iinformare
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Primãria Pucioasa - telefon: 0245.232.277; fax: 0245.232.276 Tipãrit la Tipografia ARTPRESS

Pentru Pucioasa ºi
Fieni, pentru Dâmboviþa,
pentru România! CS
Kidava Pucioasa ne-au
fãcut din nou mândri!

În perioada 2-9 iulie
2022, 7 sportivi împreunã
cu antrenorul lor ne-au
reprezentat la Campio-
natul Mondial de Karate
WUKF, care s-a desfã-
ºurat în Fort Lauderdale-
Florida, Statele Unite ale
Americii, unde au obþinut,
din nou, rezultate excep-
þionale!

Aceºtia sunt: Leur-
zeanu Crina Georgiana,
Brezeanu Anemona 
ªtefania, Ciocoiu Bianca
Georgiana, Muºescu Raul
David, Diaconu ªtefan
Constantin, ªerban
Bogdan Gabriel, Bãtãiosu
Ion Albert, antrenaþi de
profesor Leurzeanu Vasile,
în cadrul Clubului Sportiv
Kidava Pucioasa.

Rezultate: 
CCaammppiioonnaattuull  MMoonnddiiaall

ddee  KKaarraattee  WWUUKKFF  --  FFoorrtt
LLaauuddeerrddaallee    FFlloorriiddaa  SSUUAA

UUllttiimmaa  zzii  --  eecchhiippee
Crina Georgiana

Leurzeanu 
-locul 2 - kumite echipe

shobu ippon feminin 21-35
ani 

-locul 2 - kumite echipe
rotativ shobu ippon femi-
nin 21-35 ani 

Anemona ªtefania
Brezeanu 

-locul 2 - kumite echipe
shobu ippon feminin 21-35
ani 

-locul 2 - kumite echipe
rotativ shobu ippon femi-
nin 21-35 ani 

G e o r g i a n a - B i a n c a
Ciocoiu

-locul 2 - kumite echipe
shobu sanbon feminin 21-
35 ani 

-locul 3 - kumite echipe
rotativ shobu sanbon femi-
nin 21-35 ani 

Raul Muºescu
-locul 2 - kumite echipe

shobu sanbon masculin
16-17 ani 

Bogdan ªerban
-locul 2 - kumite echipe

shobu ippon rotativ mas-
culin 21-35 ani

-locul 3 - kumite echipe
shobu ippon masculin 21-
35 ani

Albert Bãtãiosu 
-locul 1 - kumite echipe

shobu sanbon rotativ mas-
culin 21-35 ani

-locul 1 - kumite echipe
shobu sanbon masculin
21-35 ani

ZZIIUUAA  AA  TTRREEIIAA--
KKUUMMIITTEE  IINNDDIIVVIIDDUUAALL  

Crina Georgiana

Leurzeanu - locul 3 kumite
feminin shobu ippon 18-20
ani

Anemona ªtefania
Brezeanu - locul 3 kumite
feminin shobu ippon 18-20
ani 

G e o r g i a n a - B i a n c a
Ciocoiu - locul 3 kumite
feminin shobu sanbon 21-
35 ani +65 KG

Raul Muºescu - locul 1
kumite masculin shobu
sanbon 16-17 ani +75 kg

Bogdan Serban - locul
3 kumite masculin shobu
ippon 21-35 ani +70 KG

Albert Bãtãiosu - locul 2

kumite masculin shobu
sanbon 21-35 ani open

locul 2 kumite masculin
shobu sanbon 21-35 ani -
65 KG

ZZiiuuaa  aa  ddoouuaa::  
ªtefan Diaconu - locul 2

kata other styles masculin
16-17 ani

PPrriimmaa  zzii::
Raul Muºescu – locul 1

kumite echipe shobu san-
bon rotativ 16-17 ani

ªtefan Diaconu - locul 2
kumite echipe shobu
ippon rotativ 16-17 ani

locul 2 kumite echipe
shobu ippon 16-21 ani.

CS KKIDAVA –– DDIN NNOU PPE PPODIUM!

Datoritã lui David
Popovici, avem încã o
dovadã a faptului cã ºi în
România se poate face
performanþã!

Însã, pentru acest
lucru îþi trebuie în primul
rând infrastructurã, pe
lângã multiplele calitãþi
sportive.

Nu neapãrat cu gândul
la performanþã (deºi ne
dorim acest lucru), lup-
tând mai mult pentru
miºcarea si sãnãtatea
copiilor noºtri, am reuºit ºi
am mai obþinut finanþare
pentru un proiect extraor-
dinar: BAZIN DE ÎNOT
DIDACTIC ªI DE AGRE-
MENT!

Se pare cã aºteptarea
noastrã nu a fost în zadar,
pentru cã ne aflãm în si-

tuaþia în care vom fi între
primele 12 localitãþi din
þarã care vor beneficia de
noul tip de bazin de înot,
gândit ºi proiectat mult
mai ergonomic ºi net
superior din punct de
vedere al eficienþei ener-

getice, conform Ordinului
de Ministru 1233/21.
06.2022.

Aceastã construcþie
impresionantã va avea o
amprentã la sol de 1289
mp, o valoare totalã a
investiþiei de peste 30 mi-

lioane lei (!!!) ºi va fi
amplasatã pe strada
Linistei, în spatele fostului
Motel!

CCoonnssttaannttiinn  AAnnaa,,
PPrriimmaarruull  OOrraaººuulluuii

PPuucciiooaassaa

Vom aavea bbazin dde îînot!
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MMoobbiilliittããþþii pprrooffeessiioonnaallee îînn PPoorrttuuggaalliiaa,, îînn pprrooiieeccttuull 
ddee ffoorrmmaarree pprrooffeessiioonnaallãã ““MMOOBB 44 IITT””,, ddeerruullaatt îînn ccaaddrruull

PPrrooggrraammuulluuii EErraassmmuuss++,, AAccþþiiuunneeaa CChheeiiee 11-VVEETT
În perioada 1 septem-

brie 2019 - 31 august
2022, Colegiul Naþional
“Nicolae Titulescu”
deruleazã proiectul de
mobilitate în domeniul for-
mãrii profesionale
“Mobilitate europeanã
pentru o carierã în dome-
niul IT ”(MOB 4 IT).

Proiectul este finanþat
în cadrul Programului
Erasmus+, Acþiunea
Cheie 1-VET ºi se dez-
voltã în cadrul unui
parteneriat european
sustenabil, iniþiat din 2013
cu Escola Secundaria de
Barcelos. Actualul proiect
implicã douã instituþii:
Colegiul Naþional “Nicolae
Titulescu” din Pucioasa-
România, ca organizaþie
de trimitere ºi Escola
Secundaria de Barcelos,
parte a grupului de ºcoli
Agrupamento de Escolas
de Barcelos, din Barcelos
- Portugalia, ca organizaþie
de primire.

Obiectivul principal al
proiectului este oferirea de
sprijin elevilor de la spe-
cializarea matematicã-
informaticã, pentru dez-
voltarea ºi recunoaºterea
competenþelor lor digitale,
prin participarea la un
stagiu de formare profe-
sionalã în domeniul asam-
blãrii, întreþinerii ºi
depanãrii PC-ului, în
AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS DE BARCE-
LOS ºi companii IT, atât
pentru asigurarea succe-
sului ºcolar imediat –
obþinerea atestatului de
competenþe profesionale
în informaticã, cât ºi pen-
tru a oferi perspective
îmbunãtãþite de carierã.

Grupul þintã al proiectu-
lui este format din 32 elevi
din clasele a XII a A ºi B,
profil real, matematicã-
informaticã, care vor
susþine examenul de
atestare la informaticã, în
anul ºcolar 2021-2022.

La primul flux de mobi-
litãþi, care a avut loc, în
Barcelos – Portugalia, în
perioada 17-30.10.2022,
au participat 16 elevi din
clasa a XII a A, profil real,
specializarea matematicã-
informaticã, intensiv limba
englezã: Ana Adrian
Valentin, Banu Constantin
Adrian, Budoiu  Aura
Ioana, Burcioiu Miruna
Elena, Casandroiu
Adelina Maria, Ciobanu

Angelo ªtefan, Cotescu
Agata Alexandra, Deak
Gheorghe Dãnuþ Cristian,
Dobra  Diana Smaranda,
Dogãrel  Andrei, Gurgu
Rãzvan Florin, Leotescu
Albert Florian, Neaga
Ioana Teodora, Stanciu
Andrei Cristian, Stoian
Denisa Gabriela, Ursaiche
Dimitrie Daniel. Profesorii
însoþitori, care au avut ºi
atribuþii de monitorizare a
stagiului de formare, au
fost Diaconescu Mihaela
Cristina - coordonator
proiect ºi  Baicu Izabel
Elena - asistent de proiect
cu responsabilitãþi de for-
mare profesionalã.

La cel de-al II-lea flux
de mobilitãþi, organizat în
Barcelos – Portugalia, în
perioada 07-20.11.2022,
au participat 6 elevi din
clasa a XII a A - spe-
cializarea matematicã-
informaticã, intensiv limba
englezã ºi 10 elevi din
clasa a XII a B - spe-
cializarea matematicã-
informaticã: Anghel  ªtefa-
nia Alexandra, Csikos
Alina Mariana, David
Elena Miruna, Dobrescu
Corneliu Sebastian, Ifrim
Sergiu Gabriel, Istrãtescu
Remus ªtefan, Miu Silviu
Gabriel, Negulescu
Marian, Oprescu  Robert
Constantin, Sandu Ana
Maria, Sîrboiu Filip Marin,
Tebeicã Iuliana Raluca,
Teleº  Florin Ciprian,
Topliceanu  Adriana
Izabela, Tudor Ioana
Antonia, Vasile  Mihai
Gabriel. Profesorii însoþi-
tori cu atribuþii de monito-
rizare a stagiului de for-
mare au fost Voicu
Victoria, responsabil moni-
torizare-evaluare ºi Costin
Cristina Monica.

În ambele fluxuri, sta-
giul de formare profesio-
nalã în domeniul asam-
blãrii, întreþinerii ºi
depanãrii PC-ului, a durat
14 zile: 12 zile de activitate

ºi douã zile pentru cãlãto-
rie. Cinci zile au fost dedi-
cate activitãþilor teoretice
ºi practice de formare
profesionalã în Escola
Secundaria de Barcelos,
iar alte patru zile, acti-
vitãþilor din companii care
desfãºoarã activitãþi de
întreþinere ºi reparare PC:
INFORCÁVADO-INFOR-
MÁTICA, LDA – Barcelos
ºi MEGABARCELOS

Informática, LDA –
Barcelos (primul flux),
respectiv, PAQ, LDA –
Barcelos (al II lea flux).
Ultima zi a stagiului a fost
dedicatã evaluãrii finale în
organizaþia gazdã, Escola
Secundaria de Barcelos.

Prin stagiul de formare
profesionala, participanþii
ºi-au dezvoltat: cu-
noºtinþele referitoare la
structura ºi funcþionarea
componentelor hardware
ºi software ale unui PC,
proceduri ºi metode de
întreþinere ºi depanare
pentru acestea, protecþia
mediului/ mãsuri de sigu-
ranþã în lucru cu echipa-
mentele IT; abilitãþile de: a
pune în practicã
cunoºtinþele teoretice/ a
utiliza instrumente speci-
fice lucrului cu un PC, con-
form procedurilor standard
de protecþie a muncii/ a
asigura securitatea infor-
maþiei/ de a depana ºi a
manevra corect compo-
nentele fizice ale PC-ului/
a lucra în echipa/a folosi
software specializat/ a
monitoriza activitãþile cu
privire la design-ul pro-
dusului final (pagina web
ilustrând experienþa de
mobilitate); competenþele
pentru: utilizarea ultimelor
tehnologii software ºi
hardware/ asamblarea
unui PC ºi a unui laptop/
instalãri de programe, dis-
pozitive periferice ºi com-
ponente de securitate/ a
face o prezentare publicã.

Toate obiectivele aso-

ciate activitãþilor de
pregãtire a mobilitãþii ºi
mobilitãþilor propriu-zise,
au fost atinse. Toþi cei 32
participanþi au: compe-
tenþe digitale de proiectare
ºi elaborare a unei pagini
web îmbunãtãþite, prin
pregãtirea pedagogicã din
þarã, dovedite prin cele 16
template-uri de paginã
web elaborate în diade;
competenþe digitale de uti-
lizare a tehnologiilor soft-
ware ºi hardware
îmbunãtãþite prin stagiu,
certificate prin cele 32
documente de mobilitate
Europass, ce urmeazã a fi
recunoscute în cadrul exa-
menului de atestare profe-
sionalã; competenþe
lingvistice, antreprenoriale
ºi sociale îmbunãtãþite prin
mobilitate, dovedite prin
cele 16 pagini web elabo-
rate în diade, completate
în limba englezã cu infor-
maþii despre activitãþile
profesionale ºi culturale
din mobilitate.

În ambele fluxuri,
proiectul a oferit partici-
panþilor o experienþã cul-
turalã deosebitã, atât în
Portugalia (Barcelos,
Braga, Viana de Castelo,
Valença, Esposende,
Nova de Gaia, Porto) cât ºi
în Spania (Tui).

Stagiul de formare pro-
fesionalã a fost monitorizat
folosind instrumente de
monitorizare completate
de cãtre participanþi (Fiºa
zilnicã de reflecþie,
Jurnalul de stagiu,
Jurnalul de stagiu - vizite
culturale) ºi instrumente
de monitorizare comple-
tate de cãtre profesorii cu
atribuþii de monitori
(Centralizatorul fiºelor zil-
nice de reflecþie comple-
tate de elevi ºi Jurnalul de
monitor). Conform preve-
derilor contractului
încheiat între organizaþia
de trimitere ºi participant,
dupã încheierea perioadei
de mobilitate, fiecare elev
a completat ºi transmis
online chestionarul UE de
evaluare - Participant
Report Form – Call 2019 –
KA1 – VET Learning
Mobility of Individuals –
Learners’ mobility for train-
ing in vocational education
and training.

Instrumentele de moni-
torizare dedicate, ra-
poartele participanþilor,
dar ºi impresiile transmise

de ei la finalul mobilitãþii,
vor fi folosite de cãtre
echipa de implementare a
proiectului, pentru eva-
luarea impactului produs
de proiect asupra partici-
panþilor ºi pentru îmbu-
nãtãþirea viitoarelor 
proiecte, în cadrul 
Programului Erasmus+.

PS: MOB 4 IT a fost un
proiect planificat sã se
desfãºaore un an, care s-a
derulat trei ani, din pricina
COVID 19. A fost despre
determinarea de a finaliza
lucruri începute, în con-
texte diferite ºi nepri-
etenoase, despre modifi-
carea duratei proiectului
de douã ori, despre
replanificarea fluxurilor de
mobilitãþi, de trei ori,
despre  achiziþionarea ºi
anularea de bilete de
avion, fãrã riscuri financia-
re, de trei ori, despre
nenumãrate asigurãri,
despre certficat verde,
PLF sau aºteptarea rezul-
tatului negativ,  despre dis-
tanþare socialã, interac-
þiuni limitate, dar ºi despre
bucuria extraordinarã cã
toate mobilitãþile planifi-
cate au fost realizate,
despre satisfacþia cã nu
am apelat la asigurãrile
storno, medicale, de
rãspundere civilã, sau de
accident, despre recu-
noºtinþã pentru a fi fost
inspiratã sã ne planificãm
mobilitãþile în octombrie ºi
noiembrie 2021, în
Portugalia verde la
început, galbenã la sfârºit,
roºie dupã încã o sãp-
tãmânã...

MOB 4 IT a fost cel mai
drag proiect, pentru cã s-a
lãsat  aºteptat ºi, în ciuda
provocãrilor, a avut un final
fericit! A fost despre opti-
mism, perseverenþã, orga-
nizare ºi minimizare de
risc, dar mai ales, despre
satisfacþia de a fi bucurat
32 de elevi.

MMiihhaaeellaa  CCrriissttiinnaa
DDiiaaccoonneessccuu,,  ccoooorrddoonnaattoorr
pprrooiieecctt  

CCoolleeggiiuull  NNaaþþiioonnaall
““NNiiccoollaaee  TTiittuulleessccuu””

Conþinutul prezentului
material reprezintã
responsabilitatea exclu-
sivã a autorilor, iar Agenþia
Naþionalã ºi Comisia
Europeanã nu sunt
responsabile pentru modul
în care va fi folosit conþinu-
tul informaþiei. 
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Spectacole dde eexcepþie
la CCentrul CCultural PPucioasa!

Aºa cum ne-au obiºnuit,
reprezentanþii Centrului
Cultural European Pucioasa
au continuat cu seria specta-
colelor deosebite aduse pen-
tru cetãþenii oraºului ºi nu
numai!

Cu mic, cu mare ºi în lunile
iunie ºi iulie, ne-am bucurat
împreunã! Dupã un început în
forþã al lunii iunie cu
momentele organizate în cin-

stea copilor, au urmat ºi alte
activitãþi speciale.

Pe 15 iunie, Centrul a gãz-
duit spectacolul ”Gunoierul”,
de Mimi Brãnescu. În dis-
tribuþia – Daniel Hara, Maria
Magdalena Chihaia, Pavel
Bârsan, povestea pusã în
scenã a stârnit ropote de
aplauze ºi zâmbete.

În aceeaºi lunã a urmat ”O
femeie împãrþitã la doi”, cu

Ana Odagiu, Silviu Mircescu ºi
Sergiu Costache. Comedia, în
regia Anei Odagiu ºi a lui
Lucian Ionescu a fost foarte
bine primitã de public.

În data de 9 iulie,
Centrul a fost gazda specta-
colului de teatru ”Familia
Tãrãboi”, cu o distribuþie de
excepþie: Silviu Biriº, Corina
Dãnilã, Doina Antohi, ªtefan
Ruxanda. Un spectacol de

mare succes, un text semnat
de cãtre Neil Simon, inspirat
dupã marele Cehov, o come-
die în care am întâlnit perso-
naje care mai de care mai
pitoreºti ºi care ne-au bucurat
indiferent de vârstã.

Surprizele nu se opresc
aici! În curând, vom putea par-
ticipa ºi la alte activitãþi împre-
unã!
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Cãlãtoria - tterapie 
pentru mminte ººi ssuflet

BBiinnee  vv--aamm  ggããssiitt  ppee  ddrruummuurrii!!
CCee  eessttee  ccããllããttoorriiaa??  DDee  ccee

aaººtteeppttããmm  ccuu  nneerrããbbddaarree  mmoommeenn--
ttuull  pplleeccããrriiii  îînn  ccããllããttoorriiee  ??

Cautã ºi gãseºte cãlãtoria
perfectã pentru tine!

Pentru mulþi dintre noi, cãlãto-
ria este mai mult decât un
moment de relaxare, este o
sursã de inspiraþie ºi un mijloc de
dezvoltare personalã ºi culturalã.
Când vorbim despre cãlãtorii o
lume întreagã se deschide în faþa
noastrã. Atât drumul în sine cât ºi
drumul interior reprezintã o
provocare.

Cãlãtoria în sine a devenit o
artã. Artã a cunoaºterii, a orga-
nizãrii, a regãsirii. În condiþii pan-
demiei „cãlãtoria„ a devenit o
temã de studiu ºi cercetare
abordatã sub diferite forme pre-
cum: “fericirea de a cãlãtori”,
“evoluþia personalã prin inter-
mediul cãlãtoriilor” sau “motive
pentru a cãlãtori”.

De ce cãlãtorim? Diversele
valenþe ale independenþei, provo-
carea noutãþilor la fiecare pas,
flexibilitate ºi adaptare mai uºor
la nou, dorinþa de a cunoaºte cât
mai multe, înþelegerea ºi
aprecierea mai profundã a celor-
lalte culturi, tot mai multe cãi
deschise  cãtre lume.

Cãlãtoria trebuie sã fie aleasã
pentru tine, sã fie a ta, sã fie per-
sonalizatã, sã fie regãsirea de
sine. Cautã cu emoþie ºi entuzi-
asm cãlãtoria potrivitã pentru a
scãpa de anxietate, pentru a gãsi
libertatea interioarã ºi exterioarã.

Pentru o cãlãtorie perfectã
cautã stimuli care sã declanºeze
senzaþia de siguranþã ºi libertate.
Oamenii care cãlãtoresc sunt
mai împliniþi ºi mai fericiþi. Începi
cu puþin, din ce în ce mai mult,
dar la propria iniþiativã, astfel vei
vedea cãlãtoria ca pe un ”must
have” în viaþa ta, corpul ºi mintea
ajungând într-un tandem perfect.

Cãlãtoria este terapie prin soare,
arome spectaculoase, oameni
noi.

Cãlãtoria este o lecþie predatã
de pãrinþi copiilor. Fericirea din
timpul unei cãlãtorii resimþitã de

un cuplu este absorbitã în totali-
tate de copii lor. Fiþi cãlãuze daca
vreþi sã fiþi mentori!

CCNNIIPPTT  PPuucciiooaassaa,,
DDiirreeccttoorr  AAnnccaa  DDiiaaccoonneessccuu

PREVENIREA ÎÎNªELÃCIUNILOR
PRIN MMETODA AACCIDENTUL

În ultima perioadã, Poliþia
Românã a fost sesizatã de mai
multe persoane care, în urma
unui apel primit prin reþeaua de
telefonie fixã, au fost înºelate
cu sume mari de bani, sub pre-
textul cã o rudã apropiatã a fost
implicatã într-un accident rutier,
iar banii sunt necesari pentru a
ajuta persoana în cauzã.

ATENÞIE: Dacã primiþi un
telefon de la ,,un binevoitor”
care vã pretinde bani, pentru
facilitarea unei intervenþii cãtre
autoritãþi sau sub orice alte
motive:

NU DAÞI CURS UNEI
CERERI DE ACEST TIP ªI NU
TRIMITEÞI BANI, DEOARECE
EXISTÃ RISCUL MAJOR SÃ
FIÞI VICTIMA UNEI ÎN-
ªELÃCIUNI!

Cum trebuie sã procedaþi:
• Solicitaþi persoanei care 

v-a sunat cât mai multe detalii
privind unitatea medicalã, de
poliþie sau parchet unde s-ar
afla ruda implicatã în accident,
urmând a suna la aceste insti-
tuþii pentru confirmare;

• Nu vã bazaþi pe cele
relatate de un necunoscut!

Escrocii mizeazã tocmai pe
reacþia emoþionalã puternicã de
moment. Întrerupeþi imediat
convorbirea ºi încercaþi sã
apelaþi imediat pe telefonul
mobil ruda la care face referire
apelul sau persoane din antura-
jul ei, pentru a afla adevãrul;

• Chiar dacã cel care sã
sunã ,,vã recomandã” sã fiþi
discret sau vã spune cã nu
puteþi lua legãtura direct cu
ruda dumneavoastrã, deoarece
autoritãþile i-au ridicat telefonul,
nu vã încredeþi în el! Trebuie sã
ºtiþi cã reprezentanþii Poliþiei
sau ai Parchetului nu confiscã
telefoanele mobile ale celor
implicaþi în accidente rutiere;

Anunþaþi Poliþia la numãrul
de urgenþã 112,  pentru a primi
sprijin de specialitate. În nici un
caz nu acceptaþi o întâlnire
directã cu persoana care v-a
apelat, înainte de a discuta cu
un poliþist!

De ºtiut pentru tineri:
Pãrinþii sau bunicii dumnea-

voastrã trebuie informaþi ºi spri-
jiniþi, pentru a nu deveni vic-
timele acestor infractori!

Este important sã dezbateþi

aceste aspecte în familie,
adresând seniorilor urmã-
toarele recomandãri:

•    În cazul în care sunt
sunaþi de un necunoscut care le
pretinde bani pentru a ajuta o
rudã aflatã într-o pretinsã situ-
aþie de pericol, sã nu divulge
nici un fel de date personale, ci
din contrã, sã adreseze între-
bãri ºi sã solicite informaþii
despre presupusul accident
(unde s-a produs, spitalul sau
secþia de poliþie unde s-ar afla
ruda în cauzã);

• Sã apeleze telefonic, ime-
diat, ruda respectivã sau per-
soane apropiate acesteia,
indiferent de conjuncturã
(moment al zilei, locaþie), pen-
tru a verifica informaþiile pri-
mite;

•  Sã sune de urgenþã la
numãrul 112, pentru a solicita
sprijinul poliþiei. În nici un caz
sã nu facã singuri demersuri
care presupun contactul cu per-
soana apelantã!

PPoolliiþþiiaa  RRoommâânnãã
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BIBLIOTECA  -  OO CCASÃ AA SSUFLETULUI
Biblioteca este o casã a

sufletului însetat de
cunoaºtere. Fiecare carte are
o poveste, fiecare poveste
are un tâlc ºi toate acestea
cuprind o experienþã de viaþã.

Pentru cititorul de orice
vârstã biblioteca este cel mai
frumos loc de refugiu, oaza de
liniºte, universul de gânduri ºi
spaþiul ideal de petrecere plã-
cutã a timpului liber.

În acest loc magic unde
abundã cele mai nobile
însuºiri omeneºti îºi petrec o
parte din timp membrii comu-
nitãþii locale.

Bibliotecile publice au
obligaþia particularã de a
susþine procesul de iniþiere ºi
de a promova lectura ºi cele-
lalte surse de informare desti-
nate copiilor. Biblioteca tre-
buie sã ofere evenimente spe-
ciale pentru copii, cum sunt
caravanele cu poveºti, sau
alte activitãþi bazate pe ser-
viciile ºi resursele bibliotecii.
Serviciile de bibliotecã desti-

nate copiilor nu au fost nicio-
datã mai importante ca acum,
în întreaga lume, atât pentru
copii, cât ºi pentru familiile
acestora.

Accesul la cunoaºtere ºi
multiculturalismul, ca ºi
învãþarea pe tot parcursul
vieþii ºi alfabetizarea, au
devenit prioritare pentru so-
cietate. Astfel, la început de
iunie, când serbãm copiii ºi

copilul din noi toþi, Biblioteca “
Gh.N.Costescu” Pucioasa a
organizat “Caravana
poveºtilor”, lectura fiind un
mod plãcut de a petrece timp
de calitate împreunã, atât
pentru copii, cât ºi pentru noi.
Lumea poveºtilor este fasci-
nantã, ajutându-ne sã ne
îmbogãþim imaginaþia, sã le
deschidem celor mici  apetitul
pentru lecturã, citindu-le la
început noi poveºtile, iar mai
apoi lãsându-i sã citeascã sin-
guri. Dar este foarte important
ºi propriul exemplu, e necesar
sã le arãtãm copiilor cã ºi
nouã, adulþilor, ne place sã
citim ºi chiar sã citim ºi noi în
acelaºi timp cu ei.

Poveºtile citite împreunã
au o mulþime de beneficii
asupra dezvoltãrii emoþionale
ºi cognitive a copiilor. Prin
poveºti ei învaþã ca existã ºi
alte personaje care fac
greºeli, iar faptul cã binele
învinge le încurajeazã latura

pozitivã sã preia controlul.
Aºadar poveºtile îi ajutã pe
copii sã facã faþã conflictelor
interioare cu care aceºtia se
confruntã. Poveºtile sunt o
modalitate eficientã de a-i
învãþa pe copii mai multe
despre viaþã. Acestea ajutã
copiii sã înþeleagã diferite situ-
aþii de viaþã ºi îi ajutã sã îºi
exprime sentimentele în
legaturã cu aceste situaþii.
Aºa cum se ºtie, o modalitate
cunoscutã pentru a dezvolta
abilitatea de comunicare a
copiilor este de a li se citi
poveºti ºi de a discuta despre
ele în timpul cititului. Nu tre-
buie sã uitãm cã atunci când
stãm într-un spaþiu liniºtit ºi
confortabil cu copilul, concen-
traþi asupra unei poveºti, nu
se îmbunãtãþeºte numai
relaþia adultului respectiv cu
copilul, dar cel mic este
obiºnuit cu un tip de limbaj pe
care copilul nu îl aude în con-
versaþiile de fiecare zi.

Dacã am trecut prin expe-
rienþa unei lecturi de suflet,
este ºi datoritã designerului
de carte. Pentru cã înainte sã
ne provoace mintea, o carte,
în primul rând, ne incitã
vizual. O savurãm de la cop-
ertã, traversând pagini ºi ilus-
traþii, uºor de citit ºi cu mesaje
puternic integrate iar cei care
ne oferã acest lucru la rang de
artã, ºi încã nu sînt apreciaþi
la adevãrata valoare, sunt
designerii de carte. O profesie
complexã, ce meritã iubitã ºi
promovatã. Susþin ideea cã

ilustraþiile de carte pentru
copii sunt foarte importante
pentru dezvoltarea imaginaþiei
ºi creativitãþii celor mici, de
aceea trebuie realizate de
artiºti profesioniºti. O astfel de
artistã, extrem de talentatã,
caldã, sensibilã este doamna
profesoarã Bianca Voicu
Ionescu. Expoziþia  de ilus-
traþie de carte, organizatã în
foaierul Primãriei oraºului
Pucioasa, a doamnei Bianca
Voicu Ionescu s-a bucurat de
o realã apreciere atât în rân-
dul celor mici, dar ºi a celor
mari.

Toate manifestãrile cultu-
rale organizate de Biblioteca
“Gh.N.Costescu” Pucioa-
sa, de-a lungul anilor pânã în
prezent, au avut ºi au drept
scop  promovarea imaginii
acesteia, a valorilor  locale  în
cadrul comunitãþii în care îºi
desfãºoarã activitatea.

PPîînntteeaa--GGooggiiooiiuu  LLuummiinniiþþaa

”SPRIJIN PPENTRU RROMÂNIA“
Ordonanþa de urgenþã  nr.

63/2022 privind unele mãsuri
temporare pentru acordarea de
sprijin material categoriilor de
persoane aflate în situaþii de risc
de deprivare materialã ºi/sau risc
de sãrãcie extremã, suportate
parþial din fonduri externe neram-
bursabile, precum ºi unele mãsuri
de distribuire a acestuia are ca
obiect instituirea unor mãsuri
temporare, constând în acor-
darea, pânã la data de 31 decem-
brie 2022, a unui sprijin material,
denumit Sprijin pentru România,
pentru anumite categorii de per-
soane vulnerabile prevãzute de
prezenta ordonanþã de urgenþã.

Sprijinul material pentru cate-
goriile de persoane vulnerabile
prevãzute de prezenta ordonanþã
de urgenþã are drept scop com-
pensarea unei pãrþi din cheltu-
ielile cu hrana pentru asigurarea
traiului zilnic, prin acordarea unor
tichete sociale pe suport elec-
tronic, pentru achiziþionarea de
produse alimentare ºi/sau pentru
asigurarea de mese calde si este
suportat din bugetul de stat ºi din
fonduri externe nerambursabile în
cadrul Programului operaþional

Incluziune ºi demnitate socialã
aferent perioadei de programare
2021 - 2027 ºi al Programului
operaþional Ajutorarea per-
soanelor dezavantajate (POAD),
cu respectarea regulilor de eligi-
bilitate aplicabile ºi în limita
sumelor alocate cu aceastã desti-
naþie.

De asemenea, acest sprijin
acordat categoriilor de persoane
vulnerabile este asimilat prestaþi-
ilor sociale, nu se considerã venit
în înþelesul art. 8 alin. (1) din
Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, ºi nu se ia
în calcul la stabilirea drepturilor
prevãzute de Legea nr. 416/2001,
cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, de Legea nr. 277/2010
privind alocaþia pentru susþinerea
familiei, republicatã, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare,
precum ºi de Legea nr. 226/2021
privind stabilirea mãsurilor de
protecþie socialã pentru con-
sumatorul vulnerabil de energie,
cu modificãrile ulterioare.

Contravaloarea mãsurii acor-
date prin intermediul tichetului
social pe suport electronic acor-

dat potrivit prevederilor prezentei
ordonanþe reprezintã venit neim-
pozabil conform prevederilor art.
62 lit. a) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare.

Sprijinul material acordat pe
baza tichetului social pe suport
electronic are o valoare nominalã
de 250 lei ºi se acordã o datã la
douã luni categoriilor de benefi-
ciari prevãzute mai jos. Sumele
acordate pot fi utilizate în termen
de 12 luni de la data fiecãrei ali-
mentãri.

Beneficiazã de sprijin material
sub formã de tichete sociale
emise pe suport electronic urmã-
toarele categorii de persoane ºi
familii, denumite în continuare
beneficiari:

a) pensionarii sistemului
public de pensii, pensionarii aflaþi
în evidenþa caselor de pensii sec-
toriale ºi beneficiarii de drepturi
acordate în baza legilor cu carac-
ter special, plãtite de casele teri-
toriale de pensii/casele de pensii
sectoriale, ale cãror venituri nete
lunare sunt mai mici sau egale cu
1.500 lei;

b) persoanele - copii ºi adulþi

-, încadrate în grad de handicap
grav, accentuat sau mediu, ale
cãror venituri nete lunare proprii
sunt mai mici sau egale cu 1.500
lei;

c) familiile cu cel puþin 2
copii în întreþinere ale cãror veni-
turi nete lunare pe membru de
familie sunt mai mici sau egale cu
600 lei;

d) familiile monoparentale
ale cãror venituri nete lunare pe
membru de familie sunt mai mici
sau egale cu 600 lei;

e) familiile care au stabilit
dreptul la ajutorul social în
condiþiile Legii nr. 416/2001, cu
modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare;

f) persoanele fãrã adãpost
astfel cum acestea sunt regle-
mentate potrivit prevederilor
legale în vigoare.

Persoanele care se
încadreazã în mai multe categorii
dintre cele prevãzute mai susu
beneficiazã de sprijinul aferent
unei singure categorii din care fac
parte la data acordãrii acestuia.

DDiirreeccþþiiaa  ddee  AAssiisstteennþþãã  SSoocciiaallãã
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Start pproiecte 
pe AAnghel SSaligny!

Vã prezentãm proiectele apro-
bate prin programul Anghel
Saligny, pentru oraºul Pucioasa, ca
sã aveþi timp sã le aprofundaþi! Am
certitudinea cã acum înþelege toatã
lumea de ce toþi primarii îºi doreau
începerea acestui program!

Pentru cã astãzi, singurele va-
riante reale de a rezolva o parte
importantã a problemelor primare
ale localitãþilor (drumuri, apã,
canal) au rãmas fondurile
naþionale!

Deºi suntem ºi o sã fim fruntaºi
în atragerea de fonduri europene,
constat cu tristeþe ca Axele de
finanþare pe PNRR ºi POR sunt
construite pornind de la nevoile
celor din þãrile vestice, mai evolu-
ate, farã sã se þinã cont de faptul cã
mai sunt state care au un decalaj
de recuperat!

Aºa cã sunt bucuros sã vã spun
cã prin cele douã proiecte deja
aprobate, cu o valoare de 30 mi-
lioane de lei, vom reabilita, mo-
derniza un numãr de 74 de strãzi,
inclusiv parcãrile din cartierele cen-
trale ce nu fac obiectul proiectelor
pe POR, urmãrind ca înainte de
începerea lucrãrilor de asfaltare sã
rezolvãm ºi problemele de apã ºi
canal, prin diverse programe de
finanþare (PJDL, POIM, AFM, fon-
duri locale)!

Pentru cã multe dintre aceste

strãzi nu au încã un nume atribuit,
noi le-am alocat în operaþiunea de
cadastrare diverse numere, pe
cartiere.

Tocmai de aceea, în spatele
fiecãrei liste am ataºat ºi hãrþile cu
strãzile respective, pentru a vã fi
mai uºor atunci când doriþi sã le
identificaþi!

IInngg..  CCoonnssttaannttiinn  AAnnaa,,  PPrriimmaarruull
OOrraaººuulluuii  PPuucciiooaassaa

CCuumm  ppoott  cceeii  ppeessttee  4400  ddee  aannii
ssãã  ffaaccãã  aannaalliizzee  ggrraattuuiittee,,  cchhiiaarr
ddaaccãã  cclliinniicciillee  nnuu  mmaaii  aauu  ffoonndduurrii  ??

Încã din 2021 a apãrut Ordinul
Ministrului Sãnãtãþii ºi Preºedin-
telui Casei Naþionale de Asigurãri
de Sãnãtate nr. 1068/2021
privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare în anul
2021 a Hotãrârii Guvernului nr.
696/2021 pentru aprobarea
pachetelor de servicii ºi a
Contractului-cadru care regle-
menteazã condiþiile acordãrii
asistenþei medicale, a medica-
mentelor ºi a dispozitivelor me-

dicale, tehnologiilor ºi dispozi-
tivelor asistive în cadrul sistemu-
lui de asigurãri sociale de sãnã-
tate pentru anii 2021-2022.
Ordinul a intrat în vigoare din 
1 iulie 2021.

Printre reglementãrile acestui
ordin, se precizeazã ºi faptul cã
persoanele asimptomatice, cu
vârsta de peste 40 de ani, îºi pot
face pachetul de analize la orice
clinicã sau spital care lucreazã în
contract  cu Casa de Asigurãri de
Sãnãtate, chiar dacã fondurile
acordate pe luna în curs s-au
epuizat, acestea urmând a fi

decontate de casã la finalul lunii.
Aceºtia vor putea fi programaþi pe
luna în curs, clinica sau spitalul
fiind obligaþi prin ordin de ministru
sã le facã analizele cu fonduri ce
vor fi decontate la sfârºitul lunii.

Este important de ºtiut cã
reglementãrile ordinului de mi-
nistru fac referire la asiguraþii
adulþi, cu vârsta de 40 de ani ºi
peste, asimptomatici, care
primesc  de la medicul de familie
trimitere pentru consultaþii pre-
ventive de evaluare a riscului indi-
vidual. Persoanele care au o
afecþiune ºi sunt trimiºi cãtre

medici specialiºti nu se
încadreazã la aceastã categorie.

Pachetul cuprinde maxim trei
consultaþii ce pot fi acordate 
într-un interval de maxim ºase
luni consecutive. Pachetul de pre-
venþie se acordã anual.

În cadrul consultaþiilor preven-
tive asiguraþii asimptomatici be-
neficiazã ºi de investigaþii para-
clinice (analize de laborator).
Aceste analize se fac pe baza
biletului de trimitere distinct, eli-
berat de medicul de familie.

RReeddaaccttoorr:: AAlleexxaannddrraa RRiizzeeaa

Casa dde AAsigurãri dde SSãnãtate
Dâmboviþa iinformeazã!


