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AAtteennþþiiee!! AAtteennþþiiee!! 
Aveþi lla 

dispoziþie
un nnumãr

de TTelVerde!

Primãria Pucioasa
vã pune la dispoziþie
numãrul de telefon tip
TelVerde (gratuit) -
00880000  880000  332266, prin
care puteþi sesiza
probleme cu care se
confruntã oraºul sau
puteþi propune mãsuri
de îmbunãtãþire a ac-
tivitãþii administrative.
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Au fost executate toate lucrãrile de consolidare necesare
ºi este montatã suprastructura metalicã pentru al treilea
nivel.

În prezent se lucreazã la finisajele interioare ºi exterioare.
Toate acestea sunt rezultatele unei colaborãri solide, între

un constructor priceput ºi un beneficiar implicat!

Joi, 10 iunie 2021, a avut loc
depunerea de coroane prilejuitã de
Ziua Eroilor.

A fost un moment încãrcat de
emoþie, dar ºi de bucurie pentru o
revenire la normalitate, deºi în
condiþii de siguranþã, în contextul
COVID19.

Astfel, am putut marca împreunã
o zi importantã pentru poporul
român. O zi în care ne amintim cu
respect ºi  recunoºtinþã de cei care
au luptat pentru ca noi sã avem o
viaþã mai bunã, de cei care s-au jert-
fit pentru patria lor.

Dupã slujba religioasã, au urmat
alocuþiunile ºi depunerea de
coroane din partea instituþiilor din
oraº.

Cinste eroilor neamului!

Dupã o perioadã de
incertitudine, de teamã ºi cu
ameninþarea unui virus per-
iculos, pretutindeni în jurul
nostru, timp în care cu toþii
ne-am dorit sã aparã o
soluþie care sã ne salveze,
iatã cã avem ocazia de a
reveni la viaþa de dinainte.

Iar aceastã ºansã este
data de apariþia vaccinului.

Dupã ce ne-am confrun-
tat cu o crizã în ceea ce
priveºte distribuirea acestu-

ia, iatã cã mult aºteptatul
vaccin împotriva COVID-19
este disponibil acum tuturor
celor ce doresc sã ajute la
revenirea la normalitate, la
viaþa aºa cum o ºtiam.

La Pucioasa avem 2
centre de vaccinare: unul al
Spitalului Orãºenesc
Pucioasa ºi un al doilea
centru de vaccinare, organi-
zat de cãtre primãrie,
ambele funcþionând în
Ambulatoriul (Policlinica)

Spitalului, deschise între
orele 8.00-20.00.

Pentru primul centru, cel
al spitalului, ce dispune doar
de vaccin Pfizer, aveþi opþi-
unea de a vã programa prin
platforma naþionalã 
ROVACCINARE. În cazul
celui de-al doilea centru,
vaccinarea se poate face
astazi FARÃ PROGRA-
MARE în platformã ºi puteþi
opta pentru produsele celor
de la Pfizer sau

AstraZeneca. De aseme-
nea, puteþi alege vaccinul
Johnson&Johnson, disponi-
bil la medicii de familie.

Aºadar, trebuie doar sã
vã doriþi sã fiþi parte la acest
proces! 

Variante existã! Alegeþi
opþiunea pe care o consid-
eraþi potrivitã! Speranþa este
aceeaºi: sã depãºim
aceastã perioadã grea, care
ne-a încercat pe toþi.

CCoolleeggiiuull NNaaþþiioonnaall
NNiiccoollaaee TTiittuulleessccuu!!

Cinste EEroilor NNeamului!

Sã rrevenim 
la vviaþã!
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HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: desemnarea unui consilier local

în calitate de consilier responsabil cu aface-
rile europene ºi care sã reprezinte oraºul
Pucioasa în cadrul Conferinþei privind viitorul
Europei.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: modificarea ºi actualizarea

"Regulamentului de organizare ºi funcþionare
al serviciului de salubrizare al oraºului
Pucioasa", regulament aprobat iniþiat prin
HCL Pucioasa nr. 241/30.10.2017.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea achiziþiei din Sistemul

Electronic de Achiziþii Publice (SEAP) a unui
utilaj multifuncþional autopropulsat cu lãþimea
de maxim 1100 mm, cu accesorii compatibile
pentru salubrizare, de cãtre SC Servicii
Comunitare de Utilitãþi Publice Pucioasa
SCUP SRL, societate cu asociat unic
Consiliul Local Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea achiziþiei prin

cumpãrare directã din Sistemul Electronic de
Achiziþii Publice (SEAP), prin leasing finan-
ciar, a unui utilaj tip tocãtor de crengi cu
diametrul maxim de tocare de 150 mm, de
cãtre SC Servicii Comunitare de Utilitãþi
Publice Pucioasa SCUP SRL, societate cu
asociat unic Consiliul Local Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea bugetului de venituri ºi

cheltuieli pe anul 2021 al SC Servicii
Comunitare de Utilitãþi Publice Pucioasa
SCUP SRL, societate cu asociat unic
Consiliul Local Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea schimbului de locuinþe

din fondul statului între 2 chiriaºi.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: scutirea la plata chiriei conform

Legii nr. 448/2006 - republicatã, pentru o
suprafaþã locativã cu destinaþie de locuinþã
din str. Stadionului.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: prelungirea declarãrii unei

locuinþe din fondul ANL drept locuinþã de
necesitate ºi prelungirea repartizãrii aces-
teia.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: cesionarea contractului de

închiriere nr. 13494/13.06.2019, deþinutã de
NC, în favoarea fratelui sãu DM.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea cheltuielilor aferente

navetei cadrelor didactice ºi personalului

didactic auxiliar.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: rectificarea bugetului local al UAT

Oraºul Pucioasa pe anul 2021.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea Planului Urbanistic

Zonal (PUZ) "Construire Casã Parohialã,
Bibliotecã, Salã Socialã ºi Desfiinþare
Cancelarie ºi WC", amplasament situat în
oraºul Pucioasa, str. Fîntînelor.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea modificãrii Anexei nr. 1

la HCL nr. 54/20.04.2021 privind aprobarea
creditelor de angajament ale bugetului de
venituri ºi cheltuieli pentru acþiuni multia-
nuale 2021-2023, conform Anexei nr. 1.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea "Planului de adminis-

trare ºi de management pentru perioada
2021-2022" al administratorului SC Servicii
Comunitare de Utilitãþi Publice Pucioasa
SCUP SRL, societate cu asociat unic
Consiliul Local Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: completarea activitãþilor

desfãºurate pe terenul în suprafaþã de 12032
mp situat în oraºul Pucioasa, str. Zorilor,
punct Staþie de epurare, ce face obiectul con-
tractului de concesiune nr. 14782/03.07.2017
încheiat între Unitatea Administrativ
Teritorialã Oraºul Pucioasa ºi SC Motris
Company SRL.

- ººeeddiinnþþãã eexxttrraaoorrddiinnaarrãã ddiinn
2222..0066..22002211 -

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: alegerea preºedintelui de ºedinþã

pe luna iunie 2021.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiþii
Extindere reþele apã ºi branºamente apã
strãzi care vor fi modernizate ºi reabilitate.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiþii
Extindere reþele canalizare ºi racordãri
canalizare strãzi care vor fi modernizate ºi
reabilitate prin POR 2014-2020.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiþii
Modernizare ºi reabilitare drumuri de interes
local Pucioasa.

Conform Legii 277/2010  se acordã alo-
caþia pentru susþinerea familiei ca formã de
sprijin pentru familiile cu venituri reduse
care au în creºtere ºi îngrijire copii în
vârstã de pânã la 18 ani.

Alocaþia pentru susþinerea familiei se
acordã familiilor  care au în întreþinere copii
de vârstã ºcolarã, beneficiazã de alocaþie
în condiþiile în care copiii frecventeazã fãrã
întrerupere cursurile unei forme de
învãþãmânt organizate potrivit legii, cu
excepþia celor care le întrerup din motive
medicale ºi nu înregistreazã absenþe
nemotivate în cursul unui semestru care sã
conducã la scãderea sub 8 a notei la
purtare.

Alocaþia se acordã pe bazã de cerere ºi
declaraþie pe propria rãspundere însoþitã
de actele doveditoare privind componenþa
familiei, veniturile acesteia ºi, dupã caz,
privind frecventarea cursurilor ºcolare de
cãtre copiii aflaþi în întreþinere.

Venitul pe membru de familie se
impune sã nu depãºeascã suma de 530
lei.

Cuantumul lunar al alocaþiei de
susþinerea familiei este stabilit de lege
dupã cum urmeazã:

FAMILIA MONOPARENTALÃ CE
REALIZEAZÃ VENITURI DE PÂNÃ LA 200
LEI/MEMBRU

107 LEI PENTRU 1 COPIL
214 LEI PENTRU 2 COPII
321 LEI PENTRU 3 COPII
428 LEI PENTRU 4 COPII
FAMILIA MONOPARENTALÃ CE

REALIZEAZÃ VENITURI DE PESTE 

200  LEI/MEMBRU
102 LEI PENTRU 1 COPIL
204 LEI PENTRU 2 COPII
306 LEI PENTRU 3 COPII
408 LEI PENTRU 4 COPII
FAMILIA FORMATÃ DIN SOÞ ªI

SOÞIE CE REALIZEAZÃ VENITURI DE
PÂNÃ LA  200 LEI/MEMBRU

82 LEI PENTRU 1 COPIL
164 LEI PENTRU 2 COPII
246 LEI PENTRU 3 COPII
328 LEI PENTRU 4 COPII
FAMILIA FORMATÃ DIN SOÞ ªI

SOÞIE CE REALIZEAZÃ VENITURI DE

PESTE  200 LEI/MEMBRU
75 LEI PENTRU 1 COPIL
150 LEI PENTRU 2 COPII
225 LEI PENTRU 3 COPII
300 LEI PENTRU 4 COPII

PENTRU INFORMAÞII SUPLIMENTA-
RE VÃ RUGÃM SÃ VÃ ADRESAÞI
DIRECÞIEI DE ASISTENÞÃ SOCIALÃ DIN
CADRUL PRIMÃRIEI.

IInnssppeeccttoorr,,
CCoossttaacchhee  SSiimmoonnaa  MMiihhaaeellaa

Cetãþenii care au beneficiat de
cadastru sistematic gratuit în zona
Pucioasa Sat - strada Carierei sunt
rugaþi sã se prezinte la sediul UAT
Oraºul Pucioasa - Biroul Cadastru, în
vederea ridicãrii Extrasului de Carte
Funciarã pentru informare!

HHoottããrrâârrii aallee CCoonnssiilliiuulluuii
LLooccaall PPuucciiooaassaa 

AAtteennþþiiee!!AANNUUNNÞÞ IIMMPPOORRTTAANNTT 
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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR
LOCAL DE EVIDENÞÃ A PERSOANELOR

ÎÎNN  AATTEENNÞÞIIAA
CCEETTÃÃÞÞEENNIILLOORR

Potrivit Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr 97/2005, termenul de
soluþionare a cererilor pentru eliberarea
actului de identitate este de pânã la 30 de
zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult
15 zile de cãtre ºeful serviciului public
comunitar de evidenþã a persoanelor.

Conform legii 55/ 2020 privind  unele
mãsuri pentru prevenirea ºi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19 care, la
art 4 alin 5  reglementeazã cã "valabilitatea
documentelor eliberate de instituþiile ºi
autoritãþile publice, precum ºi de entitãþile
prívate autorizate conform legii se menþine
pe toatã perioada stãrii de alertã, precum ºi
pentru o perioadã de 90 de zile de la în-
cetarea acestei stãri".

În concret, actele de identitate al cãror
termen de valabilitate a expirat începând cu
data de 01.03.2020 sunt valabile potrivit
legii iar acestea pot fi utilizate în relaþie cu
instituþiile publice sau cu persoane juridice
de drept privat, care au obligaþia de a le
accepta.

Pentru informaþii sau programãri ne
puteþi contacta 

la nr tel: 0245 230487

Cu stimã,

SSPPCCLLEEPP  PPuucciiooaassaa::
AAgg  ººeeff  pprr  ddee  ppoolliiþþiiee  TTOOHHÃÃNNEEAANNUU

EEMMAANNUUEELL
IInnsspp  OOLLAARRUU  LLAAVVIINNIIAA--MMAARRIIAA

NNAAªªTTEERRII
NÃSTASE MATTHIAS - NICOLAS - 12.03.2020 (ACT 

TRANSCRIS), ALBINARU MAYA-IOANA -29.08.2019 (ACT 
TRANSCRIS),  ANDRONE ARIANNA-MARIA - 12.08.2020 (ACT
TRANSCRIS), GHEORGHE ADDA-DARIA-SELENA - 19.02.2019
(ACT TRANSCRIS)

LE DORIM SÃNÃTATE!

CCÃÃSSÃÃTTOORRIIII
WARZAKOWSKI MARTIN ªI SAVU IOANA -NICOLETA -

3.06.2021 ( ACT TRANSCRIS), VÎLCEA IONUÞ-CRISTIAN ªI 
DIACONESCU BIANCA-SOMONA  - 5.06.2021, CERCEL CÃTÃLIN-
FLORIN ªI DOBRE ADRIANA-MARIA -6.06.2021, GOCIU 
CRISTIAN ªI TRIFAN DOINA-ELENA - 18.06.2021, DRAGOMIR
ION-EDUARD ªI BÃNESCU NICOLETA-ADRIANA - 25.06.2021,
POPESCU EUGEN-ALEXANDRU ªI BOSTAN EDITH-EMANUELA -
26.06.2021, CHIÞU MIRCEA-MARIUS ªI POPESCU ALINA-
ANDREEA - 28.06.2021.

LE DORIM “CASÃ DE PIATRÃ''!

DDEECCEESSEE
VÎRJOGHE ION - 63 ANI, BALAZS TIBOR - 61 ANI,

BREZEANU FILOFTEIA - 86 ANI, PASTOR GHEORGHE - 64 ANI,
STÃNCIOIU MARIAN-IOAN - 70 ANI, MANTA ILIE - 55 ANI, OLARU
MARIA-85 ANI, PÃDURARU DRAGOª-CRISTIAN - 42 ANI, 
DIACONESCU ZOIA- 83 ANI, PETRESCU ION - 93 ANI,
ªTEFÃNESCU PETRE - 70 ANI, NICA GHEORGHE - 80 ANI,
BUDAªCU FLORIAN - 70 ANI, TUDORACHE ANA- 80 ANI,
CLISERU EMILIA-MARIA - 85 ANI.

DUMNEZEU SÃ-I ODIHNEASCÃ!

EElliibbeerraarreeaa cceerrttiiffiiccaatteelloorr ddee ssttaarree cciivviillãã

Pentru eliberarea duplicatelor în cazul actelor de stare civilã pier-
dute, distruse sau furate, cât ºi pentru preschimbarea celor vechi în
certificate de uz internaþional sunt necesare urmãtoarele acte:

● cerere - formular tip,
● actul de identitate original ºi copie xerox (în lipsa acestuia -

cartea de identitate provizorie eliberatã de Serviciul de Evidenþa
Persoanelor).

Certificatele de stare civilã se elibereazã, la cerere, persoanei
indreptãþite, personal, sau prin împuternicit cu procurã specialã.

Minorilor cu vârsta sub 14 ani sau a celor peste 14 ani, care nu au
avut niciodatã act de identitate, li se elibereazã certificatul de naºtere
la cererea pãrinþilor sau a reprezentantului legal.

Cetãþenilor români cu domiciliul în strãinãtate ºi cetãþenilor strãini
ale cãror acte de stare civilã sunt înregistrate în þarã li se elibereazã
certificate pe baza paºaportului; daca paºaportul este expirat, struc-
tura de stare civilã efectueazã verificãri la structura de evidenþã a per-
soanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. ( Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenþã a Persoanelor), prin care se stabilesc datele cu care acesta
este înscris în R.N.E.P. (Registrul Naþional de Evidenþã a
Persoanelor); eliberarea certificatului de stare civilã se face în baza
acestor verificãri ºi a paºaportului expirat sau a titlului de cãlãtorie,
dupã caz.

Duplicatele dupã certificatele de cãsãtorie se elibereazã unuia
dintre soþi.

Duplicatele dupã certificatele de deces se elibereazã membrilor
familiei sau persoanelor îndreptãþite.

ÎÎNNTTOOCCMMIITT,,
IInnssppeeccttoorr    SSttaarree  CCiivviillãã,,
JJeeccuulleessccuu  RRaalluuccaa

SSTTIIMMAAÞÞII    CCEETTÃÃÞÞEENNII,,

Vã prezentãm unele reguli în cazul pro-
ducerii unei inundaþii:

ÎNAINTE DE A SE PRODUCE INUN-
DAÞIA

*Interesaþi-vã la primãrie asupra zonelor
inundabile din oraº.

*Nu vã construiþi casa în zone inundabile.
*Asiguraþi în subsoluri pereþi impermeabili

pentru a evita pãtrunderea apei.
*Construiþi bariere pentru a opri pãtrun-

derea apei în casã în caz de inundaþie.
*Curãþaþi ºanþurile ºi rigolele de scurgere,

pentru a permite evacuarea apelor pluviale.
*Nu aruncaþi la întâmplare gunoaie mena-

jere ºi resturi vegetale în albiile apelor curgã-
toare.

*Pregãtiþi rucsacul pentru situaþii de
urgenþã.

*Participaþi la exerciþiile de simulare orga-
nizate de serviciile profesioniste pentru situ-
aþii de urgenþã ºi autoritãþile locale.

ÎÎNN  CCAAZZUULL  PPRROODDUUCCEERRIIII  IINNUUNNDDAAÞÞIIEEII
*Respectaþi recomandãrile transmise la

radio ºi televizor de autoritãþi.
*Dacã este necesarã evacuarea,

deplasaþi-vã imediat spre o zonã înaltã din
apropiere, precizatã de autoritãþi; dacã aþi
fost surprins de viiturã, urcaþi-vã cãtre pãrþile
superioare ale locuinþei sau pe acoperiº,
pânã la sosirea echipelor de salvare.

*În cazul în care consideraþi cã mai aveþi
timp, mutaþi obiectele importante la etaje
superioare.

*Decuplaþi întrerupãtorul general de
energie electricã. Deconectaþi aparatele
electrice. Nu atingeþi echipamentele electrice
dacã sunteþi ud ori staþi în apã.

*Întrerupeþi instalaþiile de alimentare cu
apã ºi gaze.

*Încuiaþi uºile casei ºi protejaþi ferestrele
pentru a nu fi sparte de vânturi puternice, de
curenþii de apã sau de obiectele duse de
curenþii de apã.

*Evacuaþi animalele ºi bunurile de valoare
în locuri de refugiu, dinainte stabilite.

*Dacã trebuie sã pãrãsiþi locuinþa, respec-
taþi pe cât posibil urmãtoarele reguli:

*Nu vã deplasaþi prin curenþi de apã:
puteþi sã vã pierdeþi echilibrul deplasându-vã
prin curenþii de apã de circa 15 cm înãlþime.

*Nu vã deplasaþi cu autoturismul în zona
inundatã: în caz de inundaþie, la înãlþime de
circa 20 cm apã, apa poate pãtrunde în
vehicul ºi poate cauza pierderea controlului.
La înãlþimea de circa 40 cm, vehiculul
pluteºte. La înãlþimea de 60 cm, majoritatea
vehiculelor sunt luate de apã.

DDUUPPÃÃ  PPRROODDUUCCEERREEAA  IINNUUNNDDAAÞÞIIEEII
*Ascultaþi informaþiile autoritãþilor locale

privind alimentarea cu apã potabilã a

oraºului.
*Evitaþi zonele în care mai existã apã: apa

poate fi contaminatã cu benzinã, motorinã
sau resturi de la canalizare; de asemenea,
poate fi încãrcatã electric de la linii de tensi-
une înaltã sau cabluri electrice cãzute la
pãmânt.

*Evitaþi curenþii de apã.
*Informaþi-vã în legãturã cu zonele în care

apele s-au retras: drumurile ori podurile ar
putea sã-ºi fi diminuat rezistenþa ºi ar putea
ceda sub greutatea maºinilor.

*Nu vã apropiaþi de zonele unde au cãzut
cabluri electrice ºi anunþaþi autoritãþile
despre aceasta.

*Întoarceþi-vã acasã, doar dacã

autoritãþile au permis acest lucru.
*Fiþi atent când intraþi în clãdirile care au

fost inundate: rezistenþa acestora ar putea fi
afectatã, în special la nivelul fundaþiei.

*Nu folosiþi instalaþiile de alimentare cu
electricitate, apã,gaze decât dupã aprobarea
operatorilor de specialitate.

*Curãþaþi ºi dezinfectaþi toate obiectele
care au fost în contact cu apa: existã peri-
colul de îmbolnãviri serioase ca urmare a lip-
sei igienei ºi canalizãrilor afectate.

RReeffeerreenntt  PPrrootteeccþþiiee  CCiivviillãã
NNããssttaassee  CCoorrnneell

BBIIRROOUULL SSTTAARREE CCIIVVIILLÃÃ VVÃÃ
IINNFFOORRMMEEAAZZÃÃ!! - IIUUNNIIEE 22002211
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POR 22014-22020
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îînn  ssttaaþþiiuunneeaa  bbaallnneeoocclliimmaattiiccãã  OOrraaººuull
PPuucciiooaassaa

● Axa de finanþare: POR/2016/7/7.1/1
● Valoare totalã proiect: 21.429.

171,23 lei
● Descrierea proiectului:
Acesta este primul nostru proiect,

depus pe Axa 7. Prin acesta se vor reabili-
ta 7 strãzi din zona centralã a oraºului
Pucioasa (str. Avram Iancu, Aleea
Ardealului, bd. Gãrii, str. Libertãþii, str. 1
Decembrie, str. Stadionului, str. Dacia),
precum ºi 2 strãzi care fac legãtura între
Brãneºti ºi Moþãieni prin Pucioasa-Sat, pe
malul Râului Ialomiþa (DC 136a ºi str.
Carierei), cu un total de 6,2 km, inclusiv
trotuare ºi ºanþuri de preluare a apei plu-
viale. De asemenea, se vor amenaja 2
zone verzi (Parcul Gãrii ºi Grãdina
Stadionului) ºi se va achiziþiona un
trenuleþ pentru transportul turiºtilor.

● Stadiul proiectului:
Sunt realizate trotuarele, carosabilul

ºi rigolele (acolo unde este cazul) pe
urmãtoarele strãzi: Aleea Ardealului, Bd.
Gãrii, Str. Libertãþii, Str. 1 Decembire, Str.
Dacia, Str. Avram Iancu ºi DC136A
Pucioasa-sat (tronson 2). Pe strada
Stadionului sunt executate trotuarele ºi
parþial primele straturi de asfalt. Strada
DC136A Pucioasa-Sat este executatã în
totalitate pe o lungime de 1,5 km ºi
ºanþurile pentru preluarea apelor pluviale
pânã la Brãneºti.

Grãdina Stadionului ºi Parcul Gãrii
sunt realizate în proporþie de 80%.
Urmeazã amenajãrile peisagere,
însãmânþarea cu gazon ºi plantãrile.

Proiectul este executat în proporþie de
peste 65% din totalul lucrãrilor.

22..ÎÎnnffiiiinnþþaarree  cceennttrruu  ssoocciiaall  ppeennttrruu  ppeerr--
ssooaannee  vvâârrssttnniiccee  pprriinn  rreeaabbiilliittaarree  ccllããddiirree
PP++22,,  nnrr..  1188,,  SSttrr..  RRâânndduunneelleelloorr,,  PPuucciiooaassaa,,
jjuuddeeþþ  DDââmmbboovviiþþaa

● Axa de finanþare: POR/8/8.1/
8.3/A/1

● Valoare totalã proiect: 2.276.950,98
lei

● Descrierea proiectului:
Persoanele vârstnice au fost ºi vor fi

foarte importante pentru noi, iar prezentul
proiect le este dedicat.

Astfel, se va reabilita fostul cãmin de
nefamiliºti din cartierul Filaturã ºi se va
transforma în centru de zi pentru per-
soane vârstnice, beneficiarii direcþi fiind
cei aproximativ 4800 de pensionari ai
oraºului Pucioasa. Se vor amenaja: cabi-
net de consiliere, salã de întreþinere ºi
vestiare, salã de lecturã, salã multimedia,
salã de picturã, salã de informaticã, salã
de jocuri, salã de festivitãþi, salã de trico-
taj/broderii, salã meºteºuguri, etc. De
asemenea, sunt prevãzute lucrãri de con-
solidare, extindere cu lift exterior, amena-
jãri exterioare, reþele exterioare ºi sistem
de detecþie incendiu.

● Stadiul proiectului:
Sunt executate toate consolidãrile

structurale necesare, învelitoarea, ter-
moizolaþia, tâmplãria ºi instalaþiile inte-
rioare. În continuare se vor executa 
finisajele exterioare ºi interioare, se va
monta liftul ºi se vor amenaja spaþiile verzi
din juul construcþiei.

Proiectul este executat în proporþie de
60 % din totalul lucrãrilor.

33..CCrreeaarree  ggrrããddiinnãã  ppuubblliiccãã  ppeennttrruu  aaggrree--
mmeenntt  ººii  rreeccrreeeerree  ppee  SSttrr..  AAvvrraamm  IIaannccuu,,
OOrraaºº  PPuucciiooaassaa

● Axa de finanþare: POR/2017
/5/5.2/2

● Valoare totalã proiect: 919.705,95
lei

● Descrierea proiectului:
Una dintre vechile probleme ale

cartierului ºi-a gãsit în sfârºit rezolvare.
Prin acest proiect se va revigora o zonã
degradatã din Oraºul Pucioasa prin
demolarea unei foste centrale termice,
aflatã în stare avansatã de depreciere ºi
se va amenaja o grãdinã în suprafaþã de
1398 mp, ce deserveºte un cartier de 7
scãri de locuinþe colective, precum ºi
întreaga Stradã Avram Iancu (un total de
aproximativ 550 persoane). Se va crea o
oazã de verdeaþã, de care se vor bucura
locuitorii.

● Stadiul proiectului:
S-a efectuat demolarea fostei centrale

termice a cartierului ºi s-au fãcut umplu-
turile cu pãmânt pentru aducerea la cota a
terenului. În prezent se lucreazã la zidul
de sprijin. Urmeazã a se executa amena-
jãrile peisagere ºi se vor monta foiºorul ºi
locul de joacã.

44..  AAmmeennaajjaarree  zzoonnãã  ddee  aaggrreemmeenntt  ººii
ppeettrreecceerree  aa  ttiimmppuulluuii  lliibbeerr  pprriinn  rreeccoonnvveerrssiiaa
ººii  rreeffuunnccþþiioonnaalliizzaarreeaa  tteerreennuulluuii  ddiinn  LLuunnccaa
RRââuulluuii  IIaalloommiiþþaa,,  OOrraaººuull  PPuucciiooaassaa,,  jjuuddeeþþuull
DDââmmbboovviiþþaa  

● Axa de finanþare: POR/2017
/5/5.2/2

● Valoare totalã proiect: 12.229.
790,79 lei

● Descrierea proiectului:
Unul dintre proiectele noastre ce se

adreseazã în primul rând tinerilor din oraº,
dar  ºi turiºtilor. Prin acesta se va realiza o
zonã de agrement ºi petrecere a timpului
liber, prin reconversia ºi refuncþionalizarea
terenului degradat în suprafaþã de 20 250
mp, situat în zona Luncii Ialomiþei a
Oraºului Pucioasa. Pe cele peste 2 ha se
vor amenaja o zonã de agrement ºi petre-
cere a timpului liber cu dotãri sportive
(pistã de biciclete, skateparc, terenuri de
tenis, minifotbal, badminton, vestiare),
piscinã, o zonã de picnic cu foiºoare, un
loc de fitness ºi un loc de joacã pentru
copii. De asemenea, se vor amenaja par-
cãri pentru întreaga zonã de agrement ºi
se va moderniza drumul de acces de 500
m lungime, inclusiv reþelele de utilitãþi. În
perioada rece aici va funcþiona un superb
patinoar.

Avem speranþa cã în vara anului 2022
acest proiect se va finaliza ºi ne vom
putea bucura cu toþii de facilitãþile oferite.

● Stadiul proiectului:
Terenul a fost curãþat ºi nivelat. În

prezent se lucreazã la umpluturile pentru
aducerea la cotã a amplasamentului.

55..MMooddeerrnniizzaarree  ººii  aammeennaajjaarree  ppeeiiss--
aaggeerrãã  îînn  zzoonnaa  cceennttrraallãã  aa  ssttaaþþiiuunniiii  bbaallnneeoo--
cclliimmaattiiccee  OOrraaºº  PPuucciiooaassaa  

● Axa de finanþare: POR/110/7/1/1
● Valoare totalã proiect: 22.478.

322,30 lei
● Descrierea proiectului:
Pentru foarte multe generaþii de

locuitori ai oraºului Pucioasa, Parcul
Central a reprezentat inima oraºului. Din
prima zi de mandat, mi-am propus sã îl
întineresc ºi sã îl fac mult mai atractiv pen-
tru locuitori ºi turiºti. ªi iatã cã a venit tim-
pul lui!

Proiectul prevede modernizarea
Parcului Central (cu zone plantate, alei
pietonale, mobilier urban, iluminat orna-
mental, jocuri de apã), modernizarea
zonei pietonale din jurul monumentului,
crearea unei zone de promenadã de-a
lungul Vãii Negre, modernizarea zonei
sportive (cu teren de tenis, teren de mini-
fotbal ºi vestiar), amenajarea unei grãdini
ornamentale, crearea unei parcãri în zona
accesului din DN71, precum ºi reabi-
litarea DJ710 (din care se face accesul
principal) pe o lungime de 1,2 km, inclusiv
trotuare, spaþii verzi amenajate, iluminat
public ornamental ºi canalizaþie pentru
îngroparea reþelelor de telecomunicaþii.

● Stadiul proiectului:
S-au obþinut toate avizele necesare ºi

s-a întocmit documentaþia pentru
obþinerea autorizaþiei. Proiectul Tehnic
este în lucru.

66..CCrreeaarree  zzoonnãã  ddee  aaggrreemmeenntt
""MMooþþããiiaannccaa""  îînn  ssttaaþþiiuunneeaa  bbaallnneeoocclliimmaattiiccãã
OOrraaºº  PPuucciiooaassaa  

● Axa de finanþare: POR/110/7/1/1
● Valoare totalã proiect: 19.987.

759,69 lei
● Descrierea proiectului:
Întregul oraº trebuie pus în valoare!

Aceasta este una dintre ideile noastre, ce
ne-a fãcut sã încercãm sã valorificãm în
integralitate puþinele terenuri pe care
primãria le deþine. Totodatã, nevoia de a
crea zone atractive pentru tineri, dar ºi
pentru turiºti ne-a fãcut sã avem o viziune
spectaculoasã asupra fostului poligon.

Vom amenaja o zonã de agrement pe
terenul în suprafaþã de 19 393 mp de pe
dealul denumit "Moþãianca". Spaþiul va

avea zonã de spectacole cu gradene
înierbate, parc canin, zonã de picnic,
piaþetã centralã, loc de joacã pentru copii,
zonã de skate-park, zone de sport,
belvedere, mobilier urban, zone plantate
ºi jocuri de apã, etc. Parcarea va fi ame-
najatã în partea de jos, pe Str. Carierei, iar
drumul de legãturã dintre parcare ºi zona
de agrement (aprox. 350 m) va fi moder-
nizat.

● Stadiul proiectului:
S-au obþinut toate avizele necesare ºi

s-a întocmit documentaþia pentru
obþinerea Autorizaþiei de Construire.
Proiectul Tehnic este în lucru.

77..CCrreeººtteerreeaa  eeffiicciieennþþeeii  eenneerrggeettiiccee  aa
SSppiittaalluulluuii  OOrrããººeenneesscc  PPuucciiooaassaa

● Axa de finanþare: POR/2016/
3/3.1/B/1 /7

● Valoare totalã proiect: 32.270.
838,22lei

● Descrierea proiectului:
Spitalul Orãºenesc Pucioasa! De el

se leagã speranþele familiilor noastre! Iar
un spital modern atrage ºi cadre medicale
de calitate ºi creazã premisele unui act
medical de calitate! Din fericire, investiþiile
încep cu cel mai mare proiect din istoria
oraºului!

Obiectivul general al proiectului este
creºterea eficienþei energetice a Spitalului
Orãºenesc Pucioasa, ca urmare a rea-
lizãrii mãsurilor pentru reducerea con-
sumurilor de energie.

Pentru atingerea obiectivelor propuse,
prin proiect sunt prevãzute: înlocuirea
acoperiºului în ºarpantã cu unul în terasã
ºi hidroizolarea acestuia, reabilitarea inte-
rioarelor (inclusiv finisaje) ºi moder-
nizarea tuturor instalaþiilor, reabilitarea ter-
micã a anvelopei, înlocuirea sistemului de
încãlzire cu unul independent energetic
(pompe de cãldurã, panouri fotovoltaice).

● Stadiul proiectului:
Contractul de execuþie ºi PT este

atribuit. S-au întocmit documentaþiile pen-
tru obþinerea avizelor ºi se lucreazã la
documentaþia pentru obþinerea
Autorizaþiei de Construire.

88..EEffiicciieennttiizzaarree  eenneerrggeettiiccãã  pprriinn  rreeaabbii--
lliittaarreeaa  ººii  ccoonnssoolliiddaarreeaa  ccllããddiirriilloorr  rreezzii--
ddeennþþiiaallee  ddiinn  OOrraaººuull  PPuucciiooaassaa,,  SSttrr..  AAvvrraamm
IIaannccuu,,  BBlloocc  11,,  BBlloocc  22,,  BBlloocc  33,,  OOrraaºº
PPuucciiooaassaa,,  JJuuddeeþþuull  DDââmmbboovviiþþaa

● Axa de finanþare: POR/2017/
3/3.1/A/2/7

● Valoare totalã proiect: 2.373.854,60
lei

● Descrierea proiectului:
O provocare imensã! Asocierea dintre

primãrie ºi asociaþia de locatari nu a fost
uºoarã! Dar acest proiect pilot prinde în
sfârºit contur!

Proiectul are ca obiectiv sprijinirea efi-
cienþei energetice, a gestionãrii inteligente
a energiei ºi a utilizãrii energiei din surse
regenerabile în cele 3 clãdiri rezidenþiale.

Creºterea eficienþei energetice pentru
Blocurile 1, 2 ºi 3 pe strada Avram Iancu,
oraºul Pucioasa, se va realiza prin lucrãri
de reabilitare termicã a anvelopei, lucrãri
de reabilitare termicã a sistemului de
încãlzire, instalarea unor sisteme alterna-
tive de producere a energiei din surse
regenerabile.

● Stadiul proiectului:
Licitaþia pentru execuþie ºi PT a fost

lansatã de mai multe ori dar nu au existat
participanþi. Devizul lucrãrii a fost actua-

lizat ºi urmeazã sã fie lansatã o nouã pro-
cedurã de achiziþie.

99..RReeaabbiilliittaarreeaa,,  mmooddeerrnniizzaarreeaa  ººii
ddoottaarreeaa  AAmmbbuullaattoorriiuulluuii  IInntteeggrraatt  aall
SSppiittaalluulluuii  OOrrããººeenneesscc  PPuucciiooaassaa

● Axa de finanþare: POR/266/8/
1/8.1.A

● Valoare totalã proiect: 10.698.
181,73 lei

● Descrierea proiectului:
Din nou despre sãnãtate! Proiectul

este realizat ca o completare a celui de
eficientizare energeticã. Se propune mo-
dernizarea ºi dotarea Ambulatoriului
Spitalului Orãºenesc Pucioasa pentru a
crea condiþiile optime de funcþionare ºi de
atragere a medicilor în Oraºul Pucioasa.
De asemenea, prin proiect ambulatoriul
se va conforma cerinþelor ºi normelor în
vigoare ºi se vor respecta toate circuitele
funcþionale specifice.

Proiectul constã în reabilitarea,
refuncþionalizarea ºi dotarea celor 3 tron-
soane de clãdire ce alcãtuiesc
Ambulatoriul integrat al Spitalului
Orãºenesc Pucioasa, prin:

- refuncþionalizare ºi recomparti-
mentare minimalã a spaþiilor cu pereþi din
gips carton, fãrã a necesita intervenþii
complexe asupra pereþilor existenþi, astfel
încât noua compartimentare sã cuprindã
toate cabinetele din ambulatoriu, inclusiv
spaþiile conexe ºi anexele acestora;

- dotarea cu un lift nou interior, care va
face legatura între parter ºi etajul 1 al
Ambulatoriului;

- refacerea finisajelor ºi înlocuirea
tâmplãriei interioare;

- dotarea cabinetelor cu echipamente
medicale moderne ºi eficiente energetic.

● Stadiul proiectului:
Licitaþia pentru execuþie ºi PT este în

desfãºurare.
1100..SSiisstteemm  ddee  iilluummiinnaatt  eeffiicciieenntt  îînn

OOrraaººuull  PPuucciiooaassaa
● Axa de finanþare: POR/300/3/1
● Valoare totalã proiect: 8.277.211,26

lei
● Descrierea proiectului:
Un proiect curajos, care, pe lângã

beneficiile ºi confortul real aduse comu-
nitãþii va contribui ºi la reducerea compo-
nentei de funcþionare a bugetului local!

Se propune modernizarea ºi
creºterea eficienþei energetice a sistemu-
lui de iluminat public printr-o alegere cât
mai bunã a soluþiei tehnice: folosirea
surselor economice (tehnologie LED),
folosirea corpurilor cu element optic
reglabil, folosirea sistemelor de dimming
în afara orelor de vârf, reducerea numãru-
lui de ore de funcþionare (fotocelule), mo-
dernizarea punctelor de aprindere, intro-
ducerea unui sistem de telegestiune.

Prin implementarea proiectului se va
reduce consumul de energie electricã la
50 % ºi se vor monta peste 2200 de cor-
puri de iluminat pe o lungime de 65 km.

● Stadiul proiectului:
Proiectul Tehnic este finalizat. În

prezent este lansatã procedura de con-
tractarea lucrãrilor.

1111..RReeaabbiilliittaarreeaa,,  mmooddeerrnniizzaarreeaa  ººii
eexxttiinnddeerreeaa  LLiicceeuulluuii  TTeehhnnoollooggiicc  PPuucciiooaassaa

● Axa de finanþare: POR/318/10/2
● Valoare totalã proiect: 9.467.560,13

lei
● Descrierea proiectului:
Întotdeauna am crezut în faptul cã

învãþãmântul tehnologic este o soluþie
pentru o parte dintre copiii noºtri! De
aceea, am ales sã investim masiv în
Liceul Tehnologic!

Prin proiect se va consolida, reabilita
ºi moderniza Liceul Tehnologic Pucioasa,
pentru a asigura facilitãþi educaþionale de
înaltã calitate, în concordanþã cu cerinþele
angajatorilor, cu tendinþele evoluþiei eco-
nomice ºi cu nevoile pieþei muncii.

Investiþiile în Liceul Tehnologic
Pucioasa vor contribui la asigurarea
condiþiilor necesare pentru o pregãtire cât
mai eficientã a elevilor din zona
geograficã a oraºului Pucioasa, în special
în domeniile solicitate pe piaþa forþei de
muncã din aceastã zonã, pentru care se
realizeazã ºcolarizarea respectivã.

Prin proiect se va realiza reabilitarea,
mdernizarea ºi extinderea Liceului
Tehnologic Pucioasa prin lucrãri de con-
solidare, refacerea instalaþiilor, reabilitare
termicã, extinderea corpurilor C1 ºi C2,
prin supraetajarea corpurilor anexã, refa-
cerea acoperiºului corpului principal ºi
realizarea acoperiºului de tip terasã peste
zonele extinse, refacerea împrejmuirii
liceului, refacerea pavajului perimetral
clãdirii liceului în urma intervenþiilor pentru
lucrãrile de consolidare, amenajarea celor
1.300 mp de spaþii verzi existente în
curtea liceului ºi plantarea a 20 de arbori.

Se vor asigura dotãri, utilaje, echipa-
mente tehnologice ºi funcþionale pentru:
atelier mecanicã de montaj, întreþinere ºi
reparaþii, laborator electronicã ºi automa-
tizãri, laborator informaticã, atelier prelu-
crare lemn ºi atelier textile.

● Stadiul proiectului:
Procedura de achiziþie simplificatã

pentru proiectare, asistenþã tehnicã ºi
execuþie lucrãri este în desfãºurare.

1122..RReeaabbiilliittaarreeaa,,  mmooddeerrnniizzaarreeaa  ººii
ddoottaarreeaa  BBiibblliiootteecciiii  OOrrããººeenneeººttii  ""GGHH..  NN..
CCoosstteessccuu""

● Axa de finanþare: POR/381/13/1
● Valoare totalã proiect: 3.186.473,30

lei
● Descrierea proiectului:
Ne dorim sã redãm strãlucirea

oraºului nostru! Iar un lucru firesc ar fi sã
reabilitãm clãdirile "de poveste".

Una dintre puþinele clãdiri care a
supravieþuit din perioada de glorie a
oraºului este fosta clãdire a primãriei, în
care funcþioneazã în prezent Biblioteca
Orãºeneascã ºi sediul Poliþiei Locale.
Clãdirea va fi adusã la forma iniþialã, se va
moderniza atât biblioteca (inclusiv dotãri
specifice), cât ºi sediul Poliþiei Locale
unde se va amenaja dispeceratul sistemu-
lui de supraveghere video din oraº.
Suplimentar se vor face amenajãri exte-
rioare, inclusiv o parcare ºi spaþii verzi.

● Stadiul proiectului:
Contractul pentru Proiect Tehnic,

Asistenþã Tehnicã ºi execuþie este atribuit.
Toate avizele necesare sunt obþinute, iar
documentaþia pentru obþinerea
Acutorizaþiei de Construire este finalizatã.

1133..CCoonnssttrruuiirree  ttrreeii  bbllooccuurrii  ccuu  llooccuuiinnþþee
ssoocciiaallee  îînn  oorraaººuull  PPuucciiooaassaa  ººii
îîmmbbuunnããttããþþiirreeaa  ssppaaþþiiiilloorr  ppuubblliiccee  uurrbbaannee  ddiinn
zzoonnãã

● Axa de finanþare: POR/381/13/1
● Valoare totalã proiect: 20.252.

517,32 lei
● Descrierea proiectului:
Una dintre problemele identificate de

RRAAPPOORRTT PPRRIIVVIINNDD SSTTAADDIIUULL PPRROOIIEECCTTEELLOORR 
LLAA NNIIVVEELLUULL OORRAAªªUULLUUII PPUUCCIIOOAASSAA - iiuulliiee 22002211



pagina 55BBuulleettiinn ddee iinnffoorrmmaarree
PP uu cc ii oo aa ss aaPP uu cc ii oo aa ss aaal ooraºului

actuala conducere a primãriei este aceea
a lipsei locuinþelor sociale. O datã cu
lansarea Axei 13 a fost gãsitã o oportuni-
tate de finanþare pe care nu avem voie sã
o ratãm.

Prin proiectul "Construire trei blocuri
cu locuinþe sociale în oraºul Pucioasa ºi
îmbunãtãþirea spaþiilor publice urbane din
zonã" se vor construi 3 blocuri P+3E cu
destinaþie de locuinþe sociale ºi infrastruc-
tura edilitarã necesarã, spaþii verzi ame-
najate, loc de joacã. În acest scop a fost
achiziþionat un teren propice pe str.
Independenþei. Ansamblul de locuinþe
sociale este compus din trei clãdiri de câte
16 unitãþi locative pe fiecare clãdire.
Complementar, se vor reabilita strãzile din
zonã (str. Independenþei, str. Caloieºti),
inclusiv reþelele de utilitãþi ºi se va construi
o punte pietonalã peste pârâul Bizdidel.

● Stadiul proiectului:
Procedura de achiziþie simplificatã

pentru proiectare, asistenþã tehnicã ºi
execuþie lucrãri este în desfãºurare.

1144..CCoonnssttrruuiirreeaa  ººii  ddoottaarreeaa  GGrrããddiinniiþþeeii
""PPrriicchhiinnddeell""  ddiinn  oorraaººuull  PPuucciiooaassaa  ººii
îîmmbbuunnããttããþþiirreeaa  ssppaaþþiiiilloorr  ppuubblliiccee  uurrbbaannee  ddiinn
zzoonnãã

● Axa de finanþare: POR/381/13/1
● Valoare totalã proiect: 17.352.

927,97 lei
● Descrierea proiectului:
Axa 13 ne-a dat posibilitatea sã

sperãm! ªi sã visãm la un oraº mai bun.
Pornind de aici am reuºit sã gãsim soluþii
în acelaºi proiect pentru mai multe pro-
bleme (educaþie, infrastructurã). Aºa a
apãrut acest proiect!

Evaluând locaþia în care îºi
desfãºoarã activitatea Grãdiniþa nr. 1
Pucioasa s-a constatat faptul cã o mo-
dernizare a acestei clãdiri, respectând
standardele ºi condiþiile legale în vigoare
este imposibilã. Decizia asumatã de
administraþia oraºului ºi de Consiliul Local
Pucioasa a fost de a desfiinþa actuala
clãdire ºi de a construi o grãdiniþã nouã,
modernã care sã satisfacã cerinþele copi-
ilor, pãrinþilor ºi cadrelor didactice.

Odatã cu Grãdiniþa nr. 1, prin acest
proiect vom moderniza ºi infrastructura
rutierã din zona Sarmis, str. Pieþei, Aleea
Ardealului, str. Fîntînilor, vom reorganiza
parcãrile din zonele respective, vom crea
o parcare nouã în actualul bazar, se vor
reface spaþiile verzi, iluminatul public
ornamental ºi locurile de joacã din între-
gul areal.

● Stadiul proiectului:
Procedura de achiziþie simplificatã

pentru proiectare, asistenþã tehnicã ºi
execuþie lucrãri este în desfãºurare.

1155..RReeaabbiilliittaarreeaa,,  mmooddeerrnniizzaarreeaa,,  eexxttiinn--
ddeerreeaa  ººii  ddoottaarreeaa  GGrrããddiinniiþþeeii  ccuu  pprrooggrraamm
pprreelluunnggiitt  nnrr..  22  ddiinn  oorraaººuull  PPuucciiooaassaa  ººii
îîmmbbuunnããttããþþiirreeaa  ssppaaþþiiiilloorr  ppuubblliiccee  uurrbbaannee  ddiinn
zzoonnãã

● Axa de finanþare: POR/381/13/1
● Valoare totalã proiect: 14.237.

614,88 lei
● Descrierea proiectului:
Acest proiect este un proiect integrat,

prin care ne propunem modernizarea
Grãdiniþei nr. 2, dar ºi îmbunãtãþirea spaþi-
ilor publice urbane din zonã. Instituþia va
face obiectul unor intervenþii foarte ample.
Þinând cont de nevoile copiilor, pãrinþilor
ºi cadrelor didactice, dar ºi de ultimele
standarde ºi cerinþe legale clãdirea va fi
consolidatã, modernizatã, dotatã cu
echipamente ºi mobilier nou, iar curtea
grãdiniþei va fi reamenajatã ºi dotatã cu
locuri de joacã moderne ºi toate facilitãþile
necesare.

Componenta de infrastructurã a aces-
tui proiect constã în îmbunãtãþirea spaþi-
ilor publice urbane din zona Grãdiniþei nr.
2 prin crearea a douã parcãri cu acces
facil cãtre grãdiniþã ºi str. Florin Popescu,
crearea de alei pietonale ce vor deservi
circulaþiei riveranilor cãtre obiectul edu-
caþional ºi reabilitarea unor strãzi din
cartierul în care se aflã amplasatã grã-
diniþa.

Intervenþiile vor avea loc pe str. Sg.
Erou Nicolae Marius, str. Zorele, str. Nouã.

● Stadiul proiectului:
Procedura de achiziþie simplificatã

pentru proiectare, asistenþã tehnicã ºi
execuþie lucrãri este în desfãºurare.

1166..  RReedduucceerreeaa  eemmiissiiiilloorr  ddee  ccaarrbboonn  îînn
oorraaººuull  PPuucciiooaassaa  ººii  îînn  zzoonneellee  ffuunnccþþiioonnaallee
aallee  aacceessttuuiiaa

● Axa de finanþare: POR/580/3/2
● Valoare totalã proiect: 26.077.

939,30 lei
● Descrierea proiectului:
Un proiect curajos, care va marca

definitiv locul oraºului nostru pe harta nor-
dului judeþului.

În cadrul proiectului se propune înfi-
inþarea unui ADI împreunã cu UAT-urile
limitrofe Oraºului Pucioasa, care sã ges-
tioneze transportul public între aceste
localitãþi. Mãsurile ce urmeazã a fi luate
pentru reducerea emisiilor de carbon sunt
"prietenoase" mediului înconjurãtor:
achiziþionarea unor autobuze electrice ºi a
unor staþii de încãrcare. Complementar
sunt propuse ºi mãsuri de modernizare a
infrastructurii cum ar fi: reabilitarea dru-
murilor judeþene din intravilanul Oraºului
Pucioasa (DJ710, DJ710A ºi DJ712),
construirea unei autogãri (în zona fostului
Obor), sistem modern de ticketing ºi ame-
najarea promenadei din zona Pieþei
Centrale.

Este un proiect complex, a cãrui
implementare nu va fi deloc uºoarã. Însã
cred cã ºi satisfacþia noastrã, a tuturor va
fi pe mãsurã!

● Stadiul proiectului:
Documentaþia de atribuire pentru con-

tractarea serviciilor de proiectare tehnicã
se aflã în lucru.

A fost emis ordinul de începere pentru
prestarea serviciilor specializate care au
ca scop determinarea modalitãþii de dele-
gare a contractului de transport local pu-
blic de cãlãtori.

1177..EEffiicciieennttiizzaarreeaa  eenneerrggeettiiccãã  aa
GGrrããddiinniiþþeeii  ccuu  pprrooggrraamm  pprreelluunnggiitt  ""MMiiccuull
PPrriinnþþ""  PPuucciiooaassaa

● Axa de finanþare: POR/2020/
3/3.1/B/2/NE,SE,SM

● Valoare totalã proiect: 5.888.
484,34lei

● Descrierea proiectului:
O nouã oportunitate apãrutã! O nouã

oportunitate valorificatã!
Obiectivul general al proiectului îl

reprezintã creºterea eficienþei energetice
în clãdirea Grãdiniþei cu program prelungit
"Micul Prinþ" Pucioasa (clãdire în care, în
prezent, se înregistreazã consumuri ener-
getice mari), ca urmare a realizãrii
mãsurilor de creºtere a eficienþei energet-
ice prevãzute în proiect.

Mãsurile de creºtere a eficienþei ener-
getice sunt: reabilitare termicã a ele-
mentelor de anvelopã, reabilitare termicã
a sistemului de încãlzire, instalarea unor
sisteme alternative de producere a
energiei electrice ºi termice pentru con-
sum propriu, modernizarea instalaþiei de
iluminat aferente clãdirii, lucrãri de ma-
nagement energetic integrat pentru
clãdiri.

Pe lângã aceste mãsuri existã ºi inter-
venþii conexe: repararea elementelor de
construcþie ale faþadei, reparaþii ale
ºarpantei, mãsuri de consolidare, lucrãri
specifice necesare obþinerii avizului ISU,
refacerea finisajelor interioare, amenajãri
exterioare.

Prin modernizarea ºi eficientizarea
energeticã a grãdiniþei, procesul edu-
caþional se va desfãºura în condiþii optime
de securitate ºi sãnãtate, la standarde
înalte.

● Stadiul proiectului:
Procedura de achiziþie simplificatã

pentru proiectare, asistenþã tehnicã ºi
execuþie lucrãri este în desfãºurare.

PNDL III
1188..MMooddeerrnniizzaarree  ddrruummuurrii  ddee  iinntteerreess

llooccaall  îînn  zzoonnaa  cceennttrraallãã,,  ªªeerrbbããnneeººttii--BBeellaa  ººii
MMiiccuulleeººttii--DDiiaaccoonneeººttii  ddiinn  OOrraaººuull  PPuucciiooaassaa,,
jjuuddeeþþuull  DDââmmbboovviiþþaa  

● Axa de finanþare: PNDL
● Valoare totalã proiect: 8.379.711,00

lei
● Descrierea proiectului:
Din cele 4 proiecte depuse pentru

reabilitarea drumurilor locale pe PNDL,
unul singur a fost aprobat!

Din cauza suprapunerii lucrãrilor cu
aceastã perioadã dificilã, s-a înaintat
greu, dar acum am repornit în forþã!

Se propune modernizarea a 6 drumuri
de interes local (inclusiv sisteme de pre-
luare a apelor pluviale): Str. Mãndeºti-
Brebeneºti, Str. 9 Mai, Str. Soarelui, Str.
Pãltiniº, Str. Narciselor, Str. Colinei.
Acestea se aflã in intravilanul oraºului
Pucioasa, cu precãdere în zona de nord a
acestuia ºi cumuleazã o lungime totalã de
aproximativ 4 km.

● Stadiul proiectului:
S-au linalizat lucrãrile pe Str. Colinei,

Str. Narciselor, Str. Pãltiniº. În prezent se
lucreazã pe Str. Soarelui.

Proiectul este executat în proporþie de
45% din totalul lucrãrilor.

1199..RReeaabbiilliittaarreeaa,,  mmooddeerrnniizzaarreeaa  ººii
ddoottaarreeaa  ""CCoolleeggiiuulluuii  NNaaþþiioonnaall  NNiiccoollaaee
TTiittuulleessccuu""  

● Axa de finanþare: PNDL
● Valoare totalã proiect: 16.291.

245,00 lei
● Descrierea proiectului:
Unul dintre proiectele mele de suflet!

Mereu am spus cã infrastructura este net
inferioarã actului didactic! ªi iatã cã a
venit clipa în care sã le oferim cadrelor
didactice ºi elevilor o ºcoalã senzaþionalã!
Sper sã se ridice ei acum la nivelul
condiþiilor oferite! 

Prin investiþia propusã se va consolida
clãdirea, iar anvelopanta construcþiei (for-
matã din pereþi de închidere perimetralã,
acoperiº tip terasã /ºarpanta ºi subsol,
neizolate) va fi reabilitatã termic ºi prote-
jatã de lumina soarelui. Pereþii de
închidere vor fi termoizolaþi ºi finisaþi core-
spunzator. De asemenea, se va înlocui
tâmplãria ºi se vor reface în totalitate
instalaþiile ºi finisajele interioare.

Pentru rezolvarea impunerilor ISU se
propune construcþia unei scãri de eva-
cuare noi, dar ºi dotarea clãdirii cu toate
mijloacele de avertizare ºi signalisticã,
hidranþi interiori ºi exteriori, uºi rezistente
la foc, etc.

Deoarece colegiul nu deþine la acest
moment o salã în care sã se poata
desfãºura întâlniri ºi evenimente organi-
zate de conducerea ºcolii, spectacole
pregãtite ºi organizate de cercurile cultu-
rale existente la nivelul colegiului, s-a pro-
pus extinderea parþialã cu încã un etaj, cu
rolul de salã multifuncþionalã.

● Stadiul proiectului:
Au fost executate toate lucrãrile de

consolidare necesare ºi este montatã
suprastructura metalicã pentru al treilea
nivel. În prezent se lucreazã la finisajele
interioare ºi exterioare.

2200..  DDoottaarreeaa  GGrrããddiinniiþþeeii  PPrriicchhiinnddeell
PPuucciiooaassaa,,  ccuu  ssttrruuccttuurraa  GGrrããddiinniiþþaa  MMiiccuull
PPrriinnþþ,,  ddiinn  llooccaalliittaatteeaa  PPuucciiooaassaa

● Axa de finanþare: PNDL
● Valoare totalã proiect: 231.871,00

lei
● Depunerea cererii de finanþare:

16.03.2017
● Stadiul proiectului:
Au fost achiziþionate ºi furnizate toate

dotãrile cuprinse în contractul de
finanþare.

Dotare Grãdiniþa cu program prelungit
nr. 2 din localitatea Pucioasa

● Axa de finanþare: PNDL
● Valoare totalã proiect: 48.187,42 lei
● Depunerea cererii de finanþare:

16.03.2017
● Stadiul proiectului:
Au fost achiziþionate ºi furnizate toate

dotãrile cuprinse în contractul de
finanþare.

Dotare ªcoala Gimnazialã Nr. 4 Elena
Donici Cantacuzino din localitatea
Pucioasa

● Axa de finanþare: PNDL
● Valoare totalã proiect: 458.396,00

lei
● Depunerea cererii de finanþare:

16.03.2017
● Stadiul proiectului:
Au fost achiziþionate ºi furnizate toate

dotãrile cuprinse în contractul de
finanþare.

Dotare ªcoala Gimnazialã nr. 1 "Mihai
Viteazul" din localitatea Pucioasa

● Axa de finanþare: PNDL
● Valoare totalã proiect: 644.262,94

lei
● Depunerea cererii de finanþare:

16.03.2017
● Stadiul proiectului:
Au fost achiziþionate ºi furnizate toate

dotãrile cuprinse în contractul de
finanþare.

COMPANIA NNAÞIONALÃ DDE
INVESTIÞII

2211..  EExxttiinnddeerree,,  rreeaabbiilliittaarree  ººii  mmooddeerr--
nniizzaarree  PPiiaaþþaa  CCeennttrraallãã  îînn  OOrraaººuull  PPuucciiooaassaa,,
jjuuddeeþþ  DDââmmbboovviiþþaa

● Axa de finanþare: CNI
● Valoare totalã proiect: 5.645.574,14

lei
● Depunerea cererii de finanþare:

04.02.2019
● Descrierea proiectului:
Piaþa Centralã - piaþã a anilor 90! Era

momentul pentru o schimbare!
Se propune extinderea, reabilitarea ºi

modernizarea completã a pieþei cu modifi-
carea faþadei. Noile tâmplãrii trebuie sã
asigure un confort termic interior propice
depozitãrii alimentelor peste noapte, ast-
fel ele vor fi însoþite ºi de riflaje. În interior,
vor fi schimbate toate finisajele.

Imaginea ºi funcþiunea clãdirii vor fi
cât mai adaptate la nevoile actuale ale
comercianþilor ºi clienþilor. Numãrul de
standuri comerciale: 87 tarabe comer-
ciale, 4 locuri pentru comercianþi de flori, 5
zone de tarabe cu legume de sezon, 8
tarabe de bazar, 5 spaþii comerciale.

Implementarea mãsurilor de eficienþã
energeticã în piaþã va duce la
îmbunãtãþirea condiþiilor de vânzare. Vor fi
înlocuite toate instalaþiile existente - san-
itare, electrice, termice, un sistem nou de
climatizare, hidranþi interior, camere video
ºi sonorizare, panouri solare ºi foto-
voltaice.

Propunerea de amenajare exterioara
va þine cont de necesitatea unor suporturi
de biciclete, a locurilor de parcare si a
pavajului coerent cu propunerea de pro-
menade. De asemenea, firmele lumi-
noase de pe faþadele pieþei vor fi înlocuite
ºi vor fi amplasate corpuri de iluminat pe
faþadã pentru a pune în valoare clãdirea
pe timp de noapte.

● Stadiul proiectului:
Au fost efectuate toate lucrãrile de

desfacere ºi demolare necesare. În
prezent se lucreazã la extindere con-
strucþiei

2222..RReeaabbiilliittaarree  ººii  mmooddeerrnniizzaarree  ggrrããddiinnaa
ddee  vvaarrãã

● Axa de finanþare: CNI
● Valoare totalã proiect: 6.676.461,08

lei
● Descrierea proiectului:
Cultura este la ea acasã la Pucioasa!

Facem permanent eforturi pentru a crea o
infrastructurã modernã. În cadrul acestui
proiect se reabiliteazã, modernizeazã ºi
doteazã fosta Grãdinã de Varã. Þinând
cont cã în momentul de faþã sala Centrului
Cultural are doar 200 de locuri, insuficient
pentru necesitãþile oraºului, se propune
crearea unei incinte cu acoperiº
retractabil ce poate gãzdui 600 de specta-
tori. Clãdirea va fi independentã faþã de
vechiul cinematograf, va mai avea o salã
pentru repetiþii ºi cabine pentru actori.
Construcþia va respecta standardele de
mediu, ISU ºi va avea intrarea principalã
din Str. Avram Iancu.

● Stadiul proiectului:
Proiectul a fost aprobat în Comisia

tehnico-economicã din cadrul CNI.

Urmeazã sã fie lansatã licitaþia pentru
execuþie ºi PT.

2233..CCoonnssttrruuiirree  bbaazziinn  ddiiddaaccttiicc  ddee  îînnoott  
● Axa de finanþare: CNI
● Valoare totalã proiect: 7.000.

000,00 lei
● Descrierea proiectului:
Un oraº, un centru zonal are nevoie

de un bazin de înot! Construcþia se va
realiza dupã un proiect tip ºi se adreseazã
uzului didactic, cu posibila utilizare publicã
în perioada de timp din afara orarului ºco-
lilor din localitate ºi nu se adreseazã acti-
vitãþilor competiþionale. Bazinul de înot are
o adâncime variabilã între 1,20 ºi 1,80 m
ºi o dimensiune de 25 * 12,5 m. Este pre-
vãzut cu 5 culoare de 2,5 m lãþime ºi cu
blocstarturi la capãtul de 1,80m adâncime
în conformitate cu normele europene. De
asemenea, elevii care vor folosi acest
bazin de înot vor avea acces la 2 vestiare,
diferenþiate pe sexe, prevãzute cu dotãri
moderne, duºuri ºi grupuri sanitare, iar
profesorii vor avea propriul vestiar.

Totodatã, în clãdirea care
adãposteºte bazinul de înot se regãseºte
ºi un cabinet de prim ajutor. Capacitatea
acestuia este de 65 de persoane, con-
strucþia fiind proiectatã pentru a fi utilizatã
simultan de douã clase de elevi, împreunã
cu profesori ºi personalul de întreþinere.

● Stadiul proiectului: Proiectul este în
evaluare la Comisia Tehnico-economicã
din cadrul CNI. Urmeazã sã fie semnat
contractul de finanþare ºi apoi lansatã lici-
taþia pentru execuþie ºi PT.

2244..MMooddeerrnniizzaarree  ddrruumm  DDCC88,,  CCaarrttiieerr
MMaalluurriillee

● Axa de finanþare: CNI
● Valoare totalã proiect: 13.746.

212,47 lei
● Descrierea proiectului:
Maluri, un cartier de legendã, ce me-

ritã mult mai mult! Dupã zeci, sute de ani
de izolare, a venit vremea normalitãþii!

Prin realizarea investiþiei de moder-
nizare a Drumului Comunal 8 - cartier
Malurile se vor realiza lucrãri de consoli-
dare ºi punere în siguranþã a drumului cu
ziduri de sprijin ºi gabioane antieroziune,
sisteme colectoare ºi de dirijare a apelor
pluviale (rigole carosabile din beton,
ºanþuri, etc.) ºi se vor reface ºi construi
podeþe, acolo unde este cazul.

Elementele geometrice ale drumului
se vor corecta ºi îmbunãtãþi, atât în profil
transversal, cât ºi în profil longitudinal,
plan ºi curbe. Se vor amenaja acosta-
mentele, inclusiv cãile de acces în curþi ºi
intersecþiile cu alte drumuri laterale.

Structura rutierã se va aduce la para-
metrii tehnici corespunzãtori clasei
tehnice IV prin realizarea unei infrastruc-
turi rutiere noi pentru DC8 (inclusiv
asfaltare), care sã fie durabilã în timp. Se
va realiza semnalizarea orizontalã ºi verti-
calã, indicatoare ºi marcaje rutiere ºi se
vor monta parapete metalice, acolo unde
este cazul, pentru o siguranþã a circulaþiei
optimã.

Prin implementarea proiectului se va
creºte calitatea vieþii ºi desfãºurarea în
condiþii de siguranþã sporitã a traficului
rutier ºi pietonal.

Lucrãri de calitate pentru totdeauna!
● Stadiul proiectului: Proiectul a

obþinut avizul Comisiei tehnico-economice
din cadrul CNI. Urmeazã sã fie semnat
contractul de finanþare ºi apoi lansatã lici-
taþia pentru execuþie ºi PT.

2255..  CCoonnssttrruuccttiiee  ssii  ddoottaarree  --  SSeeccþþiiee
eexxtteerrnnãã  ddee  PPssiihhiiaattrriiee  aa  SSppiittaalluulluuii
OOrrããººeenneesscc  PPuucciiooaassaa::  5500  ppaattuurrii

● Axa de finanþare: CNI
● Valoare totalã proiect:

35.625.246,89 lei
● Descrierea proiectului:
Pentru rezolvarea tuturor problemelor

funcþionale ale Secþiei de Psihiatrie s-a
propus realizarea unei clãdiri noi cu regim
de înãlþime S+P+2E, în aceeaºi incintã cu
actuala construcþie. Noua clãdire este
proiectatã astfel încât sã respecte cer-
inþele de siguranþã impuse pentru acest
departament medical, utilizându-se în
acest scop modele ºi reglementãri de
proiectare UE, din pãcate România
neavând în acest moment norme de
proiectare pentru specificul acestei afecþi-
uni.

Din punct de vedere medical, soluþia
este beneficã deoarece prin construirea
unei noi clãdiri se permite asigurarea
tuturor facilitãþilor de cazare ºi tratament
pentru secþia de Psihiatrie.

Amplasamentul Secþiei de Psihiatrie
va constitui o locaþie optimã, unde sã
poatã fi acordatã asistenþã medicalã de
specialitate, contribuind la modernizarea
ºi dezvoltarea infrastructurii medicale din
Oraºul Pucioasa.

Stadiul proiectului: Proiectul este în
evaluare la Comisia tehnico-economicã
din cadrul CNI.

2266..  RReeaabbiilliittaarree  ccllããddiirree  vveecchhee
PPssiihhiiaattrriiee  ppeennttrruu  mmuuttaarreeaa  sseeccþþiieeii  ddee  rreeccuu--
ppeerraarree  mmeeddiiccaallãã,,  mmeeddiicciinnãã  ffiizziiccãã  ººii  bbaallnnee--
oollooggiiee  

● Axa de finanþare: CNI
● Valoare totalã proiect: 33.915.

000,00 lei
● Descrierea proiectului:
În urma analizãrii clãdirii existentã a

Secþiei de Recuperarea Medicalã,
Medicinã Fizicã ºi Balneologie (RMFB) 
s-a decis faptul cã soluþia cea mai potrivitã
este relocarea în actuala clãdire care adã-

posteºte la acest moment Secþia
Psihiatrie ºi mutarea Secþiei Psihiatrie
într-o clãdire nou construitã pe acelaºi
amplasament.

Clãdirea care aparþine Secþiei
Psihiatrie a Spitalului Orãºenesc
Pucioasa ºi care se propune a fi transfor-
matã în Secþie RMFB prezintã avarii sem-
nificative în acest moment, necesitând
consolidare ºi modernizare, pentru
respectarea reglementãrilor în vigoare.

Astfel, prin transformare în Secþie
RMFB clãdirea va conþine urmãtoarele
funcþiuni: la nivelul demisolului - zona de
recuperare medicalã; la parter - zona de
recuperare medicalã ºi cabinete; la etajele
1 ºi 2 - saloane. Clãdirea va fi dotatã cu lif-
turi, iar lucrãrile de reabilitare vor include
ºi soluþii de utilizare a energiei din sursele
regenerabile prin utilizarea de pompe de
caldurã, panouri solare ºi panouri foto-
voltaice.

Stadiul proiectului: Proiectul este în
evaluare la Comisia tehnico-economicã
din cadrul CNI.

2277..MMooddeerrnniizzaarree  ddrruummuurrii  ppuubblliiccee  iinn
OOrraaººuull  PPuucciiooaassaa,,  jjuuddeeþþuull  DDââmmbboovviiþþaa

● Valoare totalã proiect:
28.393.837,99 lei

● Descrierea proiectului:
Am fãcut o analizã atentã ºi am iden-

tificat foarte multe strãzi, drumuri ce au
nevoie rapidã de investiþii, pentru a
deservi întreaga suflare din oraº. Sunt
foarte multe strãzi ce au fot prinse ºi în
alte proiecte ce nu au primit finanþare pe
alte axe ºi pe care le-am grupat într-un
proiect depus mai întâi pe CNSP, iar apoi
pe CNI. Nu vom obþine finanþare, luãm
credit!

Prin proiectul propus se vor moder-
niza 40 de drumuri din Oraºul Pucioasa
dupã cum urmeazã: Str. Morilor
Prelungire, Str. Crinului, Str. Rãzoare, Str.
Brãdet, Aleea Bujorului 1, Aleea Bujorului
2, Str. Liliacului 1, Str. Liliacului 2, Aleea
Castanilor 1, Aleea Zefirului 1, Aleea
Zefirului 2, Str. Duzilor, Str. Fructelor, Str.
Viorele, Str. Luceafãrului, Str.
Luceafãrului, Str. Morilor 3, Str. Miculeºti
2, Str. Miculeºti 3, Str. Miculeºti 4, Str.
Miculeºti 5, Str. Miculeºti 6, Str. Miculeºti
8, Str. Diaconeºti 1, Str. Diaconeºti 2, Str.
Diaconeºti 3, Str. Diaconeºti 4, Str.
Crizantemelor, Str. Glodeni 9, Str. Glodeni
13, Str. Berevoieºti, Str. Salcâmilor, Str.
Bela 3, Str. Bela 5, Str. Izvoare 2, Str.
Orizont, Str. Meriºor, Str. Izvoare 3, Str.
Sursei, Str. Ion Creangã. Cele 40 drumuri
publice ce fac obiectul proiectului sunt
rãspândite pe întreg teritoriul oraºului ºi
cumuleaza o lungime totala de aproxima-
tiv 7,2 km.

Structura rutierã se va aduce la para-
metrii tehnici corespunzãtori clasei
tehnice IV prin realizarea unei infrastruc-
turi rutiere noi, care sã fie durabilã în timp.
Se va realiza semnalizarea orizontalã ºi
verticalã, indicatoare ºi marcaje rutiere ºi
se vor monta parapete metalice, acolo
unde este cazul, pentru o siguranþã a cir-
culaþiei optimã.

Stadiul proiectului: Proiectul este în
evaluare la Comisia tehnico-economicã
din cadrul CNI.

2288..EExxttiinnddeerrii  ººii  bbrraannººaammeennttee  rreeþþeellee
aappãã  ººii  ccaannaalliizzaarree

● Valoare totalã proiect: 5.388.098,38
lei

● Descrierea proiectului:
Completare a proiectului pe CNI, a

proiectului pe POS-ul de Mediu, investiþia
propusã are ca scop extinderea reþelelor
de alimentare cu apã ºi canalizare ºi
racordarea consumatorilor la reþelele noi,
executate în ultimii ani.

Lucrãrile care fac obiectul proiectului
vor asigura alimentarea cu apã ºi
canalizare pentru consumatorii din oraºul
Pucioasa, clãdirile administrative ºi social
culturale, precum ºi alþi beneficiari eco-
nomici.

Sistemul de alimentare cu apã propus
este astfel ales încât sã se asigure:

● continuitatea distribuirii apei;
● menþinerea presiunii de serviciu

între valorile minime necesare ºi cele
maxime admisibile în raport cu materialul
din care sunt executate conductele;

● prevenirea fenomenelor care pot
stânjeni funcþionarea reþelei prin implicaþii
asupra debitului, presiunii sau cantitãþii
apei.

Stadiul proiectului: Proiectul este în
evaluare la Comisia tehnico-economicã
din cadrul CNI.

MASTERPLANUL DDE TTURISM
AL RROMÂNIEI

2299..  RReeffaacceerree  zzoonnãã  ddee  aaggrreemmeenntt  ººii
ccoonnssttrruuiirree  bbaazzãã  ddee  ttrraattaammeenntt  ººii  vvaalloorriiffii--
ccaarreeaa  aappeeii  ssuullffuurrooaassee  ((eexxiisstteennttee  îînn  zzoonnãã))
ppee  ddeeaalluull  MMooþþããiiaannccaa  ººii  îînn  zzoonnaa  ""LLaa  ssuurrssãã"",,
oorraaººuull  PPuucciiooaassaa

● Valoare totalã proiect:
134.065.203,87 lei

● Depunerea cererii de finanþare:
24.12.2021

AADDMMIINNIISSTTRRAATTOORR  PPUUBBLLIICC,,
AArrhh..  ªªtteeffaann--AAlliinn  NNIIÞÞEESSCCUU
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De 1 Iunie, la Primãria Pucioasa, a fost
din nou Ziua porþilor deschise!

Am fost invadaþi de voie bunã ºi am
ascultat cu atenþie iniþiativele celor ce au fost

Primari pentru o zi!
Un lucru este cert: viitorul oraºului nostru

este pe mâini bune!

Într-o perioadã umbritã de pandemia de
coronavirus, apar ºi primele raze de soare.
Deºi într-un context mai dificil ca în ceilalþi
ani, în care atât cadre didactice, cât ºi elevi
au trebuit sã se adapteze noilor condiþii de
predare, iatã cã oraºul nostru are motive de
mândrie.

La Evaluarea Naþionalã din 6 medii de 10
la nivelul judeþului Dâmboviþa, 2 medii de 10
au fost obþinute de elevi din Pucioasa!

Eforturile comune ale dascãlilor ºi ale

elevilor, precum ºi perseverenþa, seriozi-
tatea, ambiþia ºi plãcerea de a învãþa ale
celor 2 elevi au dus la acest rezultat frumos!

Felicitãri Daria Banu (ªcoala Gimnazialã
"Elena Donici Cantacuzino"!

Felicitãri Tudor Stoica (ªcoala
Gimnazialã "Mihai Viteazul")!

Felicitãri tuturor elevilor ºi cadrelor didac-
tice pentru rezultatele obþinute! Ne mândrim
cu voi!

În perioada pandemiei,  majoritatea 
bibliotecilor au trecut la activitãþi  online,
încercând astfel sã menþinã relaþia cu cititorii
ºi chiar sã sporeascã interesul pentru ser-
viciile din instituþie. Biblioteca
"Gh.N.Costescu" Pucioasa a încercat sã
transforme  distanþarea aceasta socialã într-
un lucru pozitiv, sã transforme aceastã criza
într-o activitate beneficã pentru comunitate, a
încercat sã gãseascã metode  prin care sã
pãstreze legãtura cu utilizatorii, ºi, nu în
ultimul rând, a trebuit sã inventeze ºi sã se
reinventeze în relaþia cu ei. Bibliotecile mo-
derne înseamnã instituþii conectate perma-
nent la  comunitãþile pe care le deservesc.

O parte dintre activitãþile desfãºurate de
bibliotecã, majoritatea realizate online, în
aceastã perioadã dificilã, sunt:

*Expoziþii de carte cu prilejul aniversãrilor
anumitor scriitori sau pe diverse teme de larg
interes, lansãri de carte

*Scriitori ºi cãrþi - este o rubricã prin care
scriitorii locali/dâmboviþeni sunt promovaþi,
iar utilizatorii au acces la informaþii diverse ºi
în timp real despre aceºtia, respectiv activi-
tatea literarã pe care o desfãºoarã. Creatorii
de literaturã, prin intermediul filmãrilor rea-
lizate în bibliotecã îºi mediatizeazã  creaþia
literarã atât pe plan local, cât ºi naþional.

* Prietenie … pe o … sfoarã … virtualã -
parteneriat educaþional internaþional dedicat
promovãrii literaturii pentru copii ºi stimulãrii
interesului pentru lecturã al celor mici. Tema
din acest an este dedicatã celebrãrii operei
lui PETRE ISPIRESCU. Fiecare copil partici-
pant la program realizeazã un desen inspirat
de cartea prezentatã. La sfârºitul perioadei
de desfãºurare, partenerii fac schimb de
desene, pe care le expun la sediul bibliote-
cilor lor, pe o sfoarã.

* Citeºte-mi 100 de poveºti!" - Programul
îºi propune sã stimuleze lectura în rândul
copiilor, atât în grãdiniþe, cât ºi în familie.
Copiii au  oportunitatea de a participa la ate-
liere de lecturã ºi de a-ºi dezvolta atenþia,
vocabularul, imaginaþia ºi mai ales motivaþia
pentru învãþare. Programul contribuie aºadar,
în mod direct, la dezvoltarea literaþiei ºi a
unor obiceiuri de lecturã care favorizeazã

procesul de învãþare ºi de alfabetizare
funcþionalã.

* "Vreau sã devin reporter!"  Biblioteca
Judeþeanã "Panait Istrati" Brãila, în colabo-
rare cu Asociaþia Culturalã "Leviathan" au
iniþiat acest concurs naþional ca un promotor
al educaþiei generaþiei tinere de astãzi, prin
care sã le ofere oportunitãþi nebãnuite, în
intenþia de a sugera copiilor o viitoare profe-
sie cu mari implicaþii în societate. Prin inter-
mediul Bibliotecii "Gh.N.Costescu" Pucioasa
au participat la acest concurs elevi ai ªcolii
Gimnaziale "Mihai Viteazul"  obþinând premii
urmãtorii copii:

Culman Erik-locul I, Diaconu Maria-locul
I, Marcu Iulia Maria -locul III

*Tudor  Vladimirescu - 200 de ani - Sub
acest generic s-a desfãºurat o masã
rotundã, în cadrul Bibliotecii Orãºeneºti
Pucioasa, cu participarea unor personalitãþi
ale culturii locale ºi judeþene. Au fost prezen-
tate momente ale revoluþiei lui Tudor
Vladimirescu mai puþin cunoscute,  alãturi de
texte literare dedicate evenimentului.

*"Oraºul meu, oraºul tãu" - Concurs  de
desene pentru preºcolari ºi elevi din ciclul
primar

ªtim cã Pucioasa este un oraº cu mulþi
copii talentaþi, tocmai de aceea,  Biblioteca
"Gh.N.Costescu" a participat la   acest con-
curs de desene ºi compuneri cu tema

"Oraºul meu, oraºul tãu", derulat de bibliote-
ca noastrã în parteneriat cu Biblioteca
Judeþeanã ,,Panait Istrati,, Brãila, reuºind
astfel sã promovãm valorile locale prin cei
mai sinceri ambasadori, copiii noºtri. Ce e
mai minunat decât sã fii copil ºi sã vorbeºti
cu mult drag despre locul tãu natal. Iar, mai
apoi, sã-þi dai mâna imaginar cu prieteni noi,
la fel de talentaþi ºi creativi, chiar dacã sunt la
sute de kilometri distanþã.

* "Crãciun împreunã"- un proiect menit sã
pãstreze spiritul sãrbãtorilor de iarnã, sã ne
aducã alãturi  de prieteni bibliotecari, ºi nu
numai, din þarã, prin intermediul platformei
Zoom. La acest simpozion au participat
peste 100 de persoane , iar oraºul nostru a
fost reprezentat cu lucrãri de excepþie,  de
domnul Toma-Iulian Rainea, protoeria
Pucioasa  ºi domnul Ion Bratu, folclorist.

*Sãptãmâna europeanã a sportului -
Sãptãmâna europeanã a sportului are loc în
fiecare an între 23 ºi 30 septembrie, o iniþia-
tivã a Comisiei Europene menitã sã pro-
moveze sportul ºi activitatea fizicã în întrea-
ga Europã sub motto-ul #BeActive. Pe par-
cursul sãptãmânii,  alãturi de persoanele
vârstnice, utilizatori ai Bibliotecii "Gh.N.
Costescu"  Pucioasa, am organizat excursii,
competiþii sportive, jocuri, plimbãri în
parteneriat cu Clubul Sportiv AllStars Sports,
înfiinþat în anul 2010 de cãtre de prof. Dobre

George Valentin, din Pucioasa.
*Insula de Poveºti - proiect implementat

de Asociaþia OvidiuRo, în parteneriat cu
Dedeman ºi Fundaþia Progress. Scopul
proiectului este sã ofere copiilor preºcolari
ºansa de a descoperi frumuseþea poveºtilor
ºi a cãrþilor. În cadrul proiectului “Insula de
Poveºti”", Biblioteca  "Gh.N.Costescu"
Pucioasa a primit cu titlul gratuit  “Omida
mâncãcioasã” de la Asociaþiei OvidiuRo, cãrþi
ce au fost distribuite copiilor implicaþi în
proiect. Au fost organizate  ateliere de lec-
turã, la care au participat  preºcolari de la
Grãdiniþa ""Prichindel"- structurã  "Micul
Prinþ"  Pucioasa.

*Teatru de pãpuºi cu siluete - proiect de-
dicat  tuturor vârstelor, din dorinþa de a medi-
atiza lumea poveºtilor. Pentru început am
pus în scena, alãturi de  doamna Florentina
Mihãilã, voluntar al Bibliotecii Pucioasa
piesele Scufiþa roºie ºi Turtiþa fermecatã.

Paralel cu aceste activitãþi Biblioteca
"Gh.N.Costescu" Pucioasa a continuat  mar-
carea ºi derularea evenimentelor tradiþionale,
iniþiate ºi organizate de aceasta instituþie.
Zilele Culturii Naþionale, Vlãstarele Unirii,
Festivalul  Mãrþiºorului (ediþia aVIII-a), con-
cursurile naþionale de creaþie literarã, creaþie
plasticã ºi artã fotograficã "Ziua Românilor
Europeni" (ediþia a IX-a), " Culorile Patranei"
(ediþia a VII-a), "DE ce iubim România"
(ediþia a IX-a), Festivalul naþional de culturã
ºi literaturã "Primãvara albastrã" (ediþia a
XVII-a).

PPÎÎNNTTEEAA--GGOOGGIIOOIIUU    LLUUMMIINNIIÞÞAA

Împreunã, lla bbibliotecã!

LLaa mmuullþþii aannii,, ddrraaggiiii nnooººttrrii ccooppiiii!!!!!! PPuucciiooaassaa aarree 
eelleevvii ddee 1100!!
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Pucioasa, cochetã ºi liniºtitã este situatã
pe valea râului Ialomiþa, la numai 20 km de
Târgoviºte. Prin aºezarea geograficã, staþi-
unea este punct de legãturã între capitala
þãrii, Bucureºti ºi oraºul Braºov, variantã a
traficului aglomerat de pe DN1, distanþa faþã
de fiecare dintre oraºele menþionate fiind de
100 de km.

Istoria balnearã a aºezãrii începe dupã
anul 1828, când izvoarele sulfuroase au fost
descoperite de un medic militar rus ajuns aici
în timpul ocupaþiei þariste a þãrii Româneºti.

Pucioasa s-a dezvoltat astfel ca staþiune bal-
neoclimatericã, luând denumirea de
Pucioasa, datoritã apelor minerale sul-
furoase concentrate, de aici numite popular
"pucioasã". Totodatã, aºezarea între
dealurile subcarpatice uºor vãlurite cât ºi
clima blândã, au fost factori esenþiali ce au
contribuit la includerea Pucioasei în rândul
staþiunilor balneoclimatice. Azi, Pucioasa mai
pãstreazã izul patriarhal, specific staþiunilor
balneare montane. Cunoscutã ca fiind o zonã
preferatã pentru vilegiaturã, Pucioasa

uimeºte prin stilul arhitectural neoromanesc
al vilelor de altadatã.

Pucioasa este clipa de rãgaz a sãnãtãþii,
afecþiunile reumatismale, post-traumatice,
respiratorii sau dermatologice, fiind conside-
rabil vindecate dupa câteva zile de odihnã la
Pucioasa. Timpul liber este destinat
descoperirii atracþiilor turistice din oraº: par-
cul Independenþei, lacul de acumulare,
Muzeul Aviatic, Gara feroviarã, Muzeul de
Etnografie ºi Folclor ºi conacul Nicolae
Mateescu. Zona este foarte bine ozonata,

drumeþiile în zona înconjurãtoare, frumos
împãduritã fiind recomandate ! 

Pucioasa oferã unitaþi de cazare de la 2 la
4 stele, pentru mai multe informaþii accesaþi
https://www.turismpucioasa.ro/acasa/later-
al/structur i-de-pr imire-tur istica/unitati-
cazare/

DDiirreeccttoorr  CCNNIIPPTT  PPuucciiooaassaa  AAnnccaa
DDiiaaccoonneessccuu

Aº vrea sã vã spun, pe scurt, povestea
unei mari familii din Pucioasa. O familie cum
sunt multe altele dar caracterizata prin coe-
ziune ºi dragoste puternicã de familie si glie.

Este vorba de Tache Constantinescu
din ªerbãnesti-Pucioasa ºi Steliana (nãscutã
Arzoiu) din Petroºiþa.

Ca sã plasãm în timp povestea, el
nãscut în 1857 ºi ea în 1867 s-au cãsãtorit în
1884.

Dumnezeu i-a binecuvântat cu 9
copii.

1. Maria (Mitza) cãsãtoritã Bãlãºescu a
avut 8 copii;

2. Ioan (Nilã) a avut 3 copii;
3. Victoria (Toia) cãsãtoritã ªerbãnoiu

apoi Constantinescu a avut 2 copii;
4. Elena (Clodina) cãsãtoritã Mills a avut

un copil;
5. Steliana (Licutza) cãsãtoritã

Constantinescu a avut 3 copii;
6. Timotei (Gica) nu a avut copii;
7. Lucreþia cãsãtoritã Diaconescu a avut 3

copii;
8. Dumitru (Miticã) a avut 2 copii;
9. Viorica cãsãtoritã Panaitescu a avut 2

copii.
Astfel, cei doi, Tache ºi Steliana au

avut 9 copii, 24 de nepoþi ºi vreo 35 de
strãnepoþi.

De remarcat nu este atât numãrul
urmaºilor cât faptul cã atât cei nouã copii cât
ºi mulþi dintre nepoþi au trãit cât sã ajungã
adulþi. Primul dintre copiii lor a murit la 59 de
ani (Nilã) iar primul dintre copiii Miþei a murit
la 68 de ani.

Mulþi dintre urmaºi au depãºit 90 de ani,
dar decana de vârstã a fost Violette, fiica
Clodinei care a murit în 2020 la venerabila
vârstã de ... 107 ani !

Faptul cã i-au trait mult copiii a fãcut
ca Steliana sã fie o persoanã respectatã în
localitate. La bisericã veneau enoriaºii sã-i
sãrute mâna iar femeile veneau cu bebeluºii
ca sã li-i "nascã" Steliana sã le trãiascã ºi lor.

Am numit aceastã familie "mare" cãci
în 2003 numãra cam 160 de persoane
rãspândite prin toatã lumea: România, SUA,
Germania, Elveþia, Franþa.

În vremurile despre care vorbim, fetele
nu mergeau la studii, dar bãieþii da, astfel cã
cei 3 bãieþi au fãcut ºcoala la Sorbona, (Nilã),
institutul de conductori-topografie (Timotei).
Cel mai mic bãiat, Miticã, ar fi trebuit conform
tradiþiei sã rãmânã la casa pãrinteascã sã fie
de ajutor, dar fiind un elev foarte studios a
fost îndrumat sã meargã la ºcoli mai înalte ºi
a mers la politehnicã devenind inginer.

Poate de aceea la un moment dat a
instituit o bursã pentru cel mai silitor copil de
la ºcoala din ªerbãneºti, printre beneficiari
fiind ºi doctorul Banaru.

Vorbind despre nepoþi, aceºtia au
devenit ingineri, medici, profesori, artiºti,
muzicieni, compozitori, mai cunoscute fiind
numele violonistului Mihai Constantinescu, al
actriþelor Corina Constantinescu ºi Ioana
Pavelescu ºi a medicului dirijor ºi compozitor
Mircea Valeriu Diaconescu, cel care a dirijat
corul medicilor din Bucureºti ºi cor de muzicã
bizantinã la Aachen în Germania.

Unul dintre copiii Stelianei, Clodina, a
avut o ºansã deosebitã printr-o rudã din
familia Arzoiu, a mamei sale.

Se povesteºte cã Regele Carol I, în
drumul sãu de la Sinaia la Bucureºti a trecut
cãlare prin Pietroºiþa unde a întâlnit pe
stradã o fetiþã în costum naþional. Plãcându-i
costumul, a luat pe mama fetei sã lucreze
pentru doamnele de la curte ºi odatã cu ea ºi
pe fetiþa care a ajuns actriþã la Paris. ªtiind cã
Steliana o duce greu cu cei 9 copii s-a gândit
sã ia una din fete cu ea la Paris ºi a luat-o pe
Clodina.

Norocul Clodinei (ºi nu numai) a fost
ca acolo a cunoscut pe Alton Mills, guverna-
torul Egiptului ºi s-a cãsãtorit cu el.

Spun cã nu a fost numai norocul ei
deoarece în fiecare an trimitea în þarã, de
Crãciun sume de bani pentru toatã familia. A

înzestrat o parte din fetele neamului ºi a aju-
tat România cu bani ºi pachete  când au fost
calamitãþi (cutremure, inundaþii).

În fiecare an veneau în þarã ºi stãteau
în ªerbãneºti unde aveau o casã. Cu
aceastã ocazie se aduna toatã familia
bucurându-se sã fie împreunã. Aceste întâl-
niri anuale umpleau sufletele de bucurie.

În anul 2003 unul din strãnepoþi a avut
iniþiativa reluãrii acestor întâlniri (pe care le-a
numit "praznic"). Pentru asta a realizat un
arbore genealogic cu coduri pentru fiecare
membru, ecusoane cu numele (asta pentru a
se recunoaºte cei care nu se vãzuserã nicio-
datã pânã atunci), precum ºi un forum, care
sã permitã a lua legãtura cu cei de departe.

La praznicul din 2003 au participat
peste 100 de membri ai familiei ºi numeroºi
invitaþi. Praznicul se desfãºoarã pe durata a
douã zile. Prima începe la biserica din
ªerbãneºti, unde conform canoanelor se
pomenesc cei care nu mai sunt, se merge
apoi la cele 3 cimitire (ªerbãneºti, Pucioasa
ºi cimitirul adventist), unde îºi dorm somnul
de veci cei dispãruþi dintre noi. Seara are loc
masa festivã unde se cântã (neamul ãsta e
foarte talentat când e vorba de cântat), se
desfãºoarã concursuri, tombolã ºi desigur se
danseazã.

În cea de a doua zi, la Centrul Cultural
se face proiecþie de imagini preluate cu
diferite ocazii din familie, se pun în scenã
opere de-ale familiei (cântece, recitãri,
scenete) sau se deapãnã amintiri.

Aceste "praznice mari" se desfãºoarã
la 4-5 ani odatã, dar anual se întâlnesc cei
care pot fi în þarã (cam 30-40 persoane).

Ar fi interesant de ºtiut ce urme a lãsat
existenþa acestei familii în Pucioasa.

Casa din ªerbãneºti - proprietate a
familiei Alton ºi Clodina Mills a fost donatã
oraºului ºi este grãdiniþã de copii.

Inginerul Miticã Constantinescu, pe
când lucra la CFR Arad, a intervenit pentru a
fi adusã ºi montatã în gara Pucioasa o

marchizã (copertinã) care s-a demontat de la
gara din Curtici. În 2008 s-a inaugurat placa
comemorativã.

Au mai fost ing Ionel Angelescu cel
care a îndrumat lucrãrile clãdirii care astãzi
este secþia de psihiatrie a spitalului (aflatã pe
Patrana) ºi a hotelului CARP, precum ºi Titi
Scurtescu cel care a fost diriginte de ºantier
la construcþia sãlii de cinematograf a
oraºului.

Familia se mândreºte cu numele
unora din membrii sãi care au dus numele
þãrii peste hotare. Este vorba de violonistul
Mihai Constantinescu, cel remarcat ºi îndru-
mat de George Enescu ºi care a concertat cu
"divinul" Enescu între 1942-1945.

Cunoscutul pictor Paul Gherasim a fost
soþul pictoriþei Lilica Gherasim, nepoata
Stelianei.

Spaþiul nu-mi permite sã detaliez mai
multe, deºi ar mai fi lucruri interesante de
spus.

Pentru cei interesati, pe youtube se
gãseºte inregistrat ultimul praznic "mare", cel
din 2016 - "Praznicul Tache ºi Steliana
Constantinescu"

Daca pandemia nu ne pune piedicã, anul
acesta în prima decadã a lui august avem
bucuria de a ne întâlni iar.

Închei  cu o strofã dintr-o poezie (devenitã
imn al familiei) a lui Nilã Constantinescu

Pleca-vom din lumea aceasta
Noi oamenii zilei de ieri
ªi-am vrea sã ne fie urmaºii
Feriþi de-ale noastre dureri
De-aceea cu limba de moarte
La fii aceleiaºi glii
Lãsa-vom cuvântul din urmã
Lãsa-vom cuvântul din urmã
Iubiþi-vã neamul, copii !

Maria Magdalena Roman (Bãlãºescu-cod
161)

PPoovveesstteeaa uunneeii  ffaammiilliiii  

PUCIOASA - CCLIPA DDE RRÃGAZ 
A SSÃNÃTÃÞII TTALE
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Atunci cand ai fost ales sã conduci o
comunitate, trebuie sã îþi stabileºti niºte pri-
oritãþi, pentru cã, din pãcate, realist vorbind,
nu poþi rezolva toate problemele oraºului în
acelaºi timp.

Iar educaþia, alãturi de sãnãtate a fost,
este ºi va fi, în prim planul administraþiei
noastre.

Cunosc foarte bine toate unitãþile de
învãþãmânt din oraº, de la învãþãmântul
preºcolar pânã la învãþãmântul liceal, le ºtiu
nevoile ºi în fiecare an am fãcut paºi impor-
tanþi pentru modernizarea acestor instituþii.

Spre deosebire de alþi edili pentru mine
normalitatea ºi progresul înseamnã
PARTENERIAT cu toþi cei implicaþi.

Am reuºit sã facem ÎMPREUNÃ niºte paºi
importanþi, nefiind unitate de învãþãmânt care
sã nu beneficieze de finanþare pentru
rezolvarea nevoilor stringente, dar ºi pentru
modernizare, lãsând la latitudinea conducerii
unitãþilor de învãþãmânt conturarea listelor de
investiþii.

În prezent, am finalizat mai multe investiþii
importante pentru grãdiniþele ºi ºcolile din
oraº, însã abia în acest moment avem în
implementare cele mai mari proiecte pentru
modernizarea infrastructurii ºcolare,
Extindere ºi modernizare CNNT prin PNDL,
Extindere ºi modernizare Liceu Tehnologic
prin POR, ºi tot prin POR, AXA 13, prin douã
proiecte complexe avem reabilitare ºi mo-
dernizare Grãdiniþa nr. 2, respectiv construire
Grãdiniþa nr. 1, precum ºi Eficientizare
Energeticã ºi modernizare Grãdiniþa nr. 3.

Sã nu uitãm faptul cã am fost printre
primele localitãþi din judeþ ce au achiziþionat
sute de tablete ºi telefoane mobile la
începutul pandemiei, pentru a oferi copiilor
ºansa la educaþie. ªi în acest moment aºtep-
tãm sã obþinem finanþarea pentru alte douã
aplicaþii depuse: ”Dotarea unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar din oraºul
Pucioasa, jud. Dâmboviþa cu echipamente
TIC necesare pentru derularea actvitãþilor
didactice în mediul on-line în contextul pan-
demiei Covid”, ”Solutii de învãþare  alterna-
tivã prin platforme informatice (e-learning),
pentru unitãþile de învãþãmânt din Oraºul
Pucioasa (Soluþie de învãþare electronicã
pentru ºcolile din Pucioasa, România)”.

Tot prin POR, dar de data asta prin POR
2021 – 2027 vom depune un proiect pentru o
creºã, un proiect pentru construirea de
locuinþe pentru cadrele didactice ºi pentru
cadrele medicale. ªi mai am o surprizã, dacã
nu se modificã nimic în structura ghidurilor, o
sã pot depune un proiect pentru a construi o
salã de sport nouã la ªcoala nr. 1, cu un efort
imens, ce va însemna ºi achiziþia unor imo-
bile din vecinãtatea actualei Sãli de sport.

Tot aici, aºteptãm sã se concretizeze spri-
jinul celor de la HeidelbergCement pentru
extinderea capacitãþii de învãþãmânt cu încã
o salã de clasã, realizatã din containere,
pânã când, poate chiar pe viitorul POR, sã
putem extinde actuala clãdire a ªcolii nr. 1.

În plus, în curând intenþia noastrã de a
sistematiza toate curþile ºcolilor din oraº va
prinde contur, începând lucrãrile cu incinta
Colegiului Naþional Nicolae Titulescu ºi con-
tinuând cu ªcoala nr. 1 ºi ªcoala nr. 4.

La fel, am ambiþia de a deveni primul oraº
partener al Universitãþii Politehnice
Bucureºti, într-un proiect ce trebuia con-
cretizat încã de anul trecut, proiect ce constã
în înfiinþarea unei ºcoli de meserii, de cãtre
cei de la UPB, în câteva oraºe din þarã.

Cam atât despre investiþii, care sunt
responsabilitatea noastrã în acest parteneri-
at despre care vã vorbeam.

Pentru cã eu am învãþat cã atunci când
vrei sã obþii ceva trebuie mai întâi sã oferi, noi
asta am fãcut, aducând infrastructura ºcolarã
la cel mai înalt nivel din judeþ, cu scopul clar
de a primi în schimb educaþie la un nivel si-
milar precum ºi rezultate pe mãsurã.

Sigur, construcþia unui oraº nu înseamnã
doar investiþii realizate fizic, ci ºi schimbarea
unor mentalitãþi.

Iar aici avem, fãrã sã vã supãraþi mult de
lucru împreunã. Comunitatea nu va creºte

decât prin implicarea noastrã, a tuturor celor
implicaþi!

Am încercat în aceºti 5 ani de mandate sã
sãdesc un sentiment de unitate pe care
vreau sã îl vãd cã prinde roade la toate
nivelurile!

Nu vreau sã mai vãd copiii buni din
Pucioasa cã pleacã la licee din Târgoviºte,
culmea, tocmai la sfatul unor profesori locali.
Nu vreau sã mai existe dezbinare între
unitãþile de învãþãmânt ci doar o concurenþã
constructivã, atunci când este cazul.

Nu vreau ca Liceul Tehnologic sã mai fie
privit ca o oaie neagrã, ci ca pe o ºansã datã
unor copii, de a intra în câmpul muncii cât
mai rapid ºi fãrã a-ºi supune pãrinþii la un
efort suplimentar.

Trebuie sã ne trezim cu toþii ºi sã accep-
tãm faptul cã piaþa muncii este suprasaturatã
de absolvenþi de facultate ce nu au, din
pãcate, nicio perspectivã, ajungând în cele
mai multe cazuri sã lucreze în domenii în
care nu sunt necesare studiile superioare.

Trebuie împreunã sã dãm o ºansã
învãþãmântului tehnologic – de aceea facem
ºi acest pas cãtre UPB.

Iar ca primar, dar ºi ca pãrinte, mai am o
problemã, legatã de educaþia civicã sau
socialã.

Învãþãm foarte mult despre drepturi, dar
prea puþin despre obligaþii!!!

Nu putem sã evoluãm fãrã sã ne
schimbm, nu aºa ne transformãm în cetãþeni
europeni!

Vrem o þarã ca afarã, dar nu facem nimic
pentru asta! Copiii trebuie învãþaþi de mici sã
preþuiascã munca pãrinþilor ºi a celor din jur,
sã protejeze ceea ce se realizeazã foarte
greu în comunitãþi ºi în familii!

ªi, din pãcate, trebuie sã îi învãþãm ºi
despre consecinþele acestor atitudini cel
puþin nepãsãtoare faþã de ceea ce îi încon-
joarã.

Eu ºi echipa mea suntem dispuºi sã
facem tot ceea ce ne sta în putinþã sã schim-
bãm nu numai oraºul, dar ºi mentalitatea.

Sper ca pânã la 01 septembrie sã putem
prezenta ºcolilor un program pe care sã îl
implementãm ca ºi materie opþionalã, pentru
cã schimbarea depinde doar de noi!

ªcoala trebuie sã devinã locul în care în
fiecare zi fiecare administraþie sã îºi poatã
consolida comunitatea, atât prin cunoºtinþele
acumulate, cât ºi prin sãdirea unui sentiment

de patriotism local, ce este, sã spunem,
foarte rarefiat.

ªcoala trebuie sã fie acea instituþie care
sã nu uite, la rândul ei, cã are multe de oferit
comunitãþii! Iar cel mai preþios lucru, din
punctul meu de vedere, pentru o comunitate
este sã vezi copiii de acum câþiva ani
devenind profesioniºtii de azi, întorcându-se
sã punã umãrul pentru a creºte oraºul ce le-
a fost cãmin, loc de joacã ºi mai ales locul
unde au învãþat!

Acesta este lanþul meu, bucla mea, cum
vreþi sã îi spunem, pe care trebuie sã îl/o
clãdim împreunã!

Caravana naþionalã Aspire Teachers
reuneºte la Pucioasa lideri în educaþie pe
tema evaluãrii (https://www.aspireteachers.ro/
caravana-aspire-teachers-2021)

● Pe 18-19 iulie 2021, caravana „Drumul
cãtre învãþare autenticã” organizatã de
Aspire Teachers ajunge la Pucioasa,
Dâmboviþa.

● Evenimentul are loc la Centrul Cultural
European Pucioasa ºi face parte dintr-un
program de varã naþional care reuneºte pro-
fesori, lideri educaþionali care transformã
educaþia de la firul ierbii, în ºase oraºe din
þarã (Cluj, Pucioasa, Braºov, Sibiu, Galaþi,
Bacãu).

● Fiecare eveniment include douã zile:
prima este dedicatã membrilor, profesori ºi
consultanþi care au investit cumulat aproape
10.000 de ore de muncã pro-bono în comu-
nitatea Aspire Teachers în acest ºcolar.

● A doua zi se adreseazã participanþilor
înscriºi - profesori ºi colegi din regiune, în jur
de 100 de participanþi, care vor interacþiona
cu invitaþi speciali ºi profesori inovatori, într-

un format deosebit, cu tema evaluãrii.
● Câteva dintre marile idei care vor ghida

agenda sunt:
• Evaluarea este un proces, iar testarea

sumativã e doar un moment.
• Modul de evaluare determinã modul de

predare.
• Feedback-ul este busola.
● Pe lângã atelierele dedicate evaluãrii,

evenimentul include o bibliotecã vie Teacher
Show - idei bune de luat acasã, un spaþiu
deschis unde 6 profesori inovatori vor expune
proiecte ºi practici relevante din ºtiinþe, arte,
limbi strãine ºi proiecte interdisciplinare, care
vizeazã competenþe reale ºi evaluãri auten-

tice, în contexte aplicate ºi cât mai aproape
de temele curente.

● Printre prezentatori se numãrã profe-
sori, mentori ºi lideri implicaþi în instituþii,
comunitãþi educaþionale ºi civice precum
Aspire Teachers, Fundatia Noi Orizonturi,
Teach for Romania, Proiectul Merito, Edu
Networks: Aurora Zamfir ºi Claudia Mihai
Ionescu - directoarele ºcolilor din Pucioasa,
Ion Sorin - secretar de stat în Ministerul
Educaþiei, Vlad Voiculescu - fondator
MagiCamp, 

Anca Tîrcã - consultant educaþional,
Constantin Lomaca - formator, 

Monica Mocanu – iniþiatoarea platformei
de culegere a feedback-ului de la elevi,
„Teleskop”, primarul Constantin Ana, oameni
care susþin iniþiative educaþionale de impact
ºi împãrtãºesc valorile organizaþiei - exce-
lenþã, învãþare continuã, colaborare ºi
impact.

● „Vom crea contexte de conectare ºi
învãþare autenticã, unde aducem împreunã
practicienii, liderii de la firul ierbii ºi reprezen-
tanþi ai instituþiilor locale ºi centrale din edu-
caþie, pentru a scoate la ivealã importanþa
evaluãrii pe tot parcursul procesului edu-
caþional. Educaþia autenticã înseamnã o con-
stantã adaptare la nevoile reale ale elevilor,
iar totul ar trebui sã înceapã cu finalul în
minte, de fapt - cum evaluãm competenþe
reale, ce înseamnã profesorul excelent ºi
ºcoala prietenoasã? Rãspunsurile sunt deja
în aceste comunitãþi, de aceea dupã un an
de pandemie ne (re)conectãm în persoanã
cu o parte dintre cei cu care am colaborat
exclusiv online”, transmite Mariuca Morariu,
director executiv Aspire Teachers.

● Fiecare eveniment este organizat
împreunã cu echipe de 5-10 profesori locali,
membri Aspire Teachers, care se coor-
doneazã în timp real, învãþând în acelaºi timp
unii de la alþii, cum sã lucreze eficient
folosind cele mai noi instrumente digitale.

● Din echipa localã fac parte: Aurora
Zamfir, Claudia Mihai Ionescu, Costinela
Cigãran, Cristina-Florina Mihai, Carmen
Stoica, Claudia Saghin, Irina
Constantinescu, Liliana Chivulescu, Elena
Banescu, împreunã cu Alina Pincovici ºi o
echipã mare ºi inimoasã de profesori din
Scoala Gimnaziala "Mihai Viteazul"
Pucioasa.

● Toate detaliile sunt disponibile pe pagi-
na evenimentului.

● Viziunea Aspire Teachers este un pro-
fesor excelent în faþa fiecãrui copil din
România. Din 2016, susþinem formarea de
calitate a profesorilor din România prin acti-
vitãþi aplicate de pregãtire cu o curriculã mul-
tidisciplinarã, cu practici pedagogice de
impact adaptate la realitãþile secolului 21.
Împreunã cu ei, dezvoltãm comunitãþi de
bune practici ºi validãm resurse educaþionale
concentrate pe competenþele viitorului din
anul 2030, pentru o generaþie de copii ºi
tineri adaptaþi economiei globale.

Web: aspireteachers.ro/caravana-aspire-
teachers-2021

Facebook: Aspire Teachers 
Youtube: youtube.com/c/AspireTeachers

Mesajul pprimarului ooraºului PPucioasa, 
ing. CConstantin AAna, ccu oocazia CCaravanei AAspire
Teachers 22021 –– DDrumul ccãtre îînvãþare aautenticã


