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IIoonn GGEEOORRGGEESSCCUU CCrriissttiiaann TTOOMMAA AAddrriiaann RROOBBEEAA

PPRRIIMMAARR

8833,,5533%% 99,,1177%% 44,,6688%%
CCeerreemmoonniiaa ddee ddeeppuunneerree aa jjuurrăămmâânnttuulluuii pprriimmaarruulluuii IIoonn
GGeeoorrggeessccuu vvaa aavveeaa lloocc jjooii,, 2211 iiuunniiee,, oorraa 11770000 llaa CCaassaa ddee CCuull--
ttuurrăă aa SSiinnddiiccaatteelloorr DDaacciiaa şşii vvaa ffii ttrraassnnssmmiissăă ddee AABBSSOOLLUUTT TTVV

SSttiimmaaţţii mmiioovveennaarrii,,
ÎÎnn mmiinnuunnaattaa nnooaassttrrăă ccoommuunniittaattee,, ccuu ooccaazziiaa
aacceessttoorr aalleeggeerrii,, aamm ddeemmoonnssttrraatt ccăă ssuunntteemm oo
mmaarree ffaammiilliiee,, ccaarree îîmmpprreeuunnăă nnuu aavveemm aalltt
oobbiieeccttiivv ddeeccââtt ssăă ccoonnssttrruuiimm uunn vviiiittoorr mmaaii bbuunn
ppeennttrruu ccooppiiiiii nnooşşttrrii!! AAcceessttaa eessttee mmaarreellee ssee--
ccrreett aall nnoossttrruu!! SSuunntteemm mmeerreeuu îîmmpprreeuunnăă:: pprrii--
mmaarr,, CCoonnssiilliiuull llooccaall şşii dduummnneeaavvooaassttrrăă ssttiimmaaţţii
mmiioovveennaarrii!! 
MMuunncciimm ppeennttrruu aa ccllăăddii,, ffăărrăă sseennttiimmeennttee ddee
uurrăă,, ffăărrăă iinnvviiddiiee,, ccuu ppaaccee şşii bbuuccuurriiaa lluuccrruulluuii
bbiinnee ffăăccuutt!! ŞŞii,, ddee ccee nnuu,, ccuu vvooiiee bbuunnăă!! CCee
ppooaattee ffii mmaaii ffrruummooss ddeeccââtt îînnţţeelleeggeerreeaa şşii ccoonn--
vviieeţţuuiirreeaa cciivviilliizzaattăă!! 
MMiioovveenniiuull aa ddaatt uunn eexxeemmpplluu ddee îînnaalltt ssppiirriitt
cciivviicc,, iieeşşiinndd llaa vvoott,, ppeennttrruu vviiiittoorruull ssăăuu!!  PPrrii--
mmaarruull aa ffoosstt aalleess ppee bbaazzaa ffaapptteelloorr şşii nnuu ppee
bbaazzaa aaffiişşeelloorr ssaauu aa ssllooggaanneelloorr..
DDeessiigguurr,, ssuunntt eemmooţţiioonnaatt şşii vvăă mmuullţţuummeesscc ddiinn
ssuufflleett ppeennttrruu nnoouuaa iinnvveessttiittuurrăă îînn ffrruunntteeaa aadd--
mmiinniissttrraaţţiieeii llooccaallee aa „„oorraaşşuulluuii DDaacciieeii -- CCeettaattee
aa ttiinneerreeţţiiii şşii aa ccrreeddiinnţţeeii!! MMuullţţuummiirriillee mmeellee nnuu
ppoott ffii eexxpprriimmaattee ddooaarr îînn ccuuvviinnttee,, oorriiccââtt ddee ffrruu--
mmooaassee aarr ffii eellee!!!! EEuu vvăă vvooii mmuullţţuummii pprriinn
ffaapptteellee mmeellee,, ccuu îînnccrreeddeerree ttoottaallăă îînnttrr--uunn vvii--
iittoorr ddiinn ccee îînn ccee mmaaii bbuunn ppeennttrruu CCeettaatteeaa
nnooaassttrrăă ddee ssuufflleett,, MMiioovveennii!!
EEuu vvooii ffii pprriimmaarruull ttuuttuurroorr llooccuuiittoorriilloorr oorraaşşuulluuii
MMiioovveennii,, iinnddiiffeerreenntt ddee ooppttiiuunneeaa ppoolliittiiccaa  şşii vvăă
vvooii rreepprreezzeennttaa ccuu cciinnssttee aaşşaa ccuumm aamm ffăăccuutt--oo
şşii ppâânnăă aaccuumm..
CCaa uunn sseemmnn ddee rrăăssppllaattăă aa bbuunneeii nnooaassttrree
ccrreeddiinnţţee,, DDuummnneezzeeuu,, iiaattăă,, nnee--aa aajjuuttaatt ssăă
îînnăăllţţăămm CCaatteeddrraallaa SSffiinnţţiiii PPeettrruu şşii PPaavveell şşii ssăă
oo ppuutteemm aammeennaajjaa llaa nniivveelluull ccaarree ssăă nnee ppeerr--
mmiittăă ssăă ddeessffăăşşuurrăămm SSlluujjbbaa ddee SSffiinnţţiirree,, îînn
pprriimmaa zzii aa lluunniiii vviiiittooaarree,, ppee 11 iiuulliiee,, iimmeeddiiaatt
dduuppăă ccee vveeţţii ppeettrreeccee ccuu ppaaccee şşii bbuuccuurriiee ppee
SSffiinnţţiiii PPeettrruu şşii PPaavveell!!
AAşşaaddaarr,, vvăă iinnvviitt ppee ttooţţii,, ccuu mmiicc ccuu mmaarree,, ssăă
nnee bbuuccuurrăămm îîmmpprreeuunnăă,, ppee 11 iiuulliiee ddiinn aacceesstt
aann,, ddee cceell mmaaii ffrruummooss ddaarr ppee ccaarree nnii ll--aamm
ffăăccuutt,, ccuu aajjuuttoorruull bbuunneeii nnooaassttrree ccrreeddiinnţţee îînn
DDuummnneezzeeuu..

AAll dduummnneeaavvooaassttrrăă mmeerreeuu,,
IIoonn GGeeoorrggeessccuu,,

PPrriimmaarr aall oorraaşşuulluuii MMiioovveennii

12.460 de voturi 1.368 voturi 698 de voturi



SECŢIA DE VOTARE

1. GRĂDINIŢA DIN A-URI 970 813 83,81% 42 4,33% 92 9,48%
2. „IULIA Z.” INTR „C” 1.048 863 82,35% 53 5,06% 110 10,50%
3.„Grădiniţa, bl, M6” 894 727 81,32% 35 3,91% 104 11,63%
4.“Dispensar uman” 792 660 83,33% 30 3,79% 81 10,23%
5.“Cămin Şc.(B)” 863 696 80,65% 52 6,03% 93 10,78%
6. „IULIA Z.” INTR „B” 855 724 84,68% 43 5,03% 74 8,65%
7.“Şc. L.Rebreanu”-intrare elevi 486 353 72,63% 64 13,17% 56 11,52%
8.“Şc. L.Rebreanu”-intrare prof.” 616 505 81,98% 31 5,03% 57 9,25%
9.“Creşa Mioveni 619 511 82,55% 29 4,68% 70 11,31%
10.“Grădiniţă bl, F9.” 643 509 79,16% 38 5,91% 75 11,66%
11.“SC Constructii Reparatii SRL” 726 593 81,68% 42 5,79% 66 9,09%
12.“CASA DE CULTURĂ” 707 606 85,71% 22 3,11% 63 8,91%
13.“Grădiniţă bl,  T6” 796 685 86,06% 40 5,03% 58 7,29%
14.“Grădiniţă  bl, T2A” 746 639 85,66% 25 3,35% 69 9,25%
15.“Grădiniţă bl,  P19” 892 745 83,52% 39 4,37% 79 8,86%
16.“Şcoala George Topârceanu” 460 384 83,48% 23 5,00% 42 9,13%
17.“Şcoala  Marin Sorescu” 500 421 84,20% 26 5,20% 39 7,80%
18.“Şcoala  Racoviţa de Sus” 392 356 90,82% 11 2,81% 14 3,57%
19.“CAMIN Colibaşi” 1.055 906 85,88% 26 2,46% 71 6,73%
20.“Şcoala  Clucereasa” 170 141 82,94% 15 8,82% 9 5,29%
21.“Şcoala  Făget” 476 423 88,87% 6 1,26% 42 8,82%
22.“Cămin Cultural Făget” 210 200 95,24% 6 2,86% 4 1,90%
TOTAL 12.460 698 1.368    

MIOVENII 2

TABEL CU REZULTATELE
ALEGERILOR LOCALE MIOVENI

10 IUNIE pentru PRIMAR
NR. 

VOTURI 
% NR. 

VOTURI 
NR. 

VOTURI 
% %

USL PDL PPDD
VOTURI
VALABIL 

EXPRIMATE

Biroul Electoral Judeţean Argeş a
încheiat centralizarea voturilor exprimate
duminică, 10 iunie. Preşedinţia Consiliu-
lui Judeţean a fost câştigată de Constan-
tin Nicolescu, candidat USL, cu un
procent de 59,56%.

Biroul Electoral Judeţean a finalizat
procesarea rezultatelor alegerilor de du-
minică, pentru alegerile locale din
judeţul Argeş. Iată cum au votat argeşenii
pe 10 iunie şi cum va arată judeţul pentru
următorii patru ani.

Preşedinte CJ Argeş
Număr total alegători: 550.568
Număr total al alegătorilor care s-au prezentat
la urne: 317.983
Număr total al voturilor valabil exprimate:
302.134
Constantin Nicolescu: 179.960 (59,56%)
Mircea Andrei: 68.368 (22,62%)
Marian Fulga: 29.197 (9,66%)
Georgiu Gingăraş: 8489 (2,8%)
Slabu Constantin (PRM): 5569 (1,84%)
Emil Maghinici (PER): 3.120 (1,03%)

Gheorghe Rotaru (PAS): 2.410 (0,79%)
Jinga Gheorghe (PE): 2.218 (0,73%)
Constantin Nicolescu (PSDM):1.661 (0,54%) 
Ungureanu Gheorghe (PSR): 1.142 (0,37%)

Top 3 preşedinte CJ Arges
Prezenţă la vot: 57.75%
Din cele 302134 voturi valabil exprimate, au
primit: 
1. Constantin Nicolescu: 179.960 (59.56%)
2. Mircea Andrei: 68.368 (22.62%)
3. Marian Fulga: 29.197 (9.66%)

Rezultatul alegerilor pentru Consiliul Judeţean Argeş
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Prima sesiune a examenu-
lui de Bacalaureat 2012 a în-
ceput, luni 11 iunie, la ora
12.00, cu evaluarea compe-
tenţelor lingvistice de comu-
nicare orală în limba şi
literatura română (proba A)
ces-a desfăşurat în intervalul
11-13 iunie.

După proba orală la limba
şi literatura română, în inter-
valul 13-15 iunie se suşine
proba de evaluare a compe-
tenţelor lingvistice de comu-
nicare orală în limba maternă
(proba B) - croată, maghiară,
germană, sârbă, slovacă,
turcă şi ucraineană. Evalu-
area competenţelor digitale
(proba D) se va desfăşura în
perioada 15-18 iunie, iar
evaluarea competenţelor
lingvistice într-o limbă de cir-
culaţie internaţională (proba
C), între 25 şi 27 iunie.

"Subiectele pentru pro-
bele de evaluare a compe-
tenţelor lingvistice de
comunicare orală în limba
română, respectiv în limba
maternă, au fost elaborate
de către Centrul Naţional de
Evaluare şi Examinare
(CNEE). Subiectele cuprind
texte literare şi nonliterare,
funcţionale şi non-

funcţionale, precum şi itemi
corespunzători descriptorilor
de competenţe din pro-
gramele pentru Bacalaureat.
Subiectele au un grad de
complexitate care să permită
tratarea lor integrală în max-
imum 10-15 minute", potrivit
Ministerului Educaţiei.

Candidaţii care au partici-
pat şi au fost respinşi la se-
siunile de Bacalaureat
organizate în anii 2010 şi
2011 pot solicita re-
cunoaşterea probelor de
evaluare a competenţelor
lingvistice şi digitale şi a pro-
belor scrise susţinute în
aceste sesiuni. Un elev care
nu se prezintă la probele
orale poate participa la pro-
bele scrise, însă nu poate
promova examenul de ba-
calaureat. 

Rezultatul obţinut de
fiecare candidat la proba de
evaluare a competenţelor
lingvistice de comunicare
orală în limba română, re-
spectiv în limba maternă nu
se exprimă prin note sau prin
calificativ admis/respins, ci
prin stabilirea nivelului de
competenţă corespunzător
grilei aprobate la nivel
naţional: mediu, avansat şi

experimentat.
Încă o şansă în august

Candidaţii ce nu vor pro-
mova examenul de bacalau-
reat în prima sesiune vor mai
avea o şansă în august, când
va fi organizată ce-a de a
doua sesiune. 
Pentru a treia încercare
se plăteşte o taxă de 38
de lei pe examen

Ministerul Educaţiei a
trimis la toate inspectoratele
şcolare din ţară taxele pe

care trebuie să le perceapă
şcolile de la elevii care vor să
susţină pentru a treia oară
examenele. 

Potrivit unei circulare, o
probă de la Bacalaureat
costă 38 de lei, iar dacă un
elev vrea să susţină toată se-
siunea, trebuie să plătească
230 de lei. 

Taxele sunt valabile pentru
absolvenţii de liceu care nu
au fost admişi la Bac două
sesiuni la rând şi care vor să
încerce a treia oară.

A ÎNCEPUT BACALAUREATUL!!!

La Mioveni, peste 275 de absolvenţi de la cele două licee
din oraş, au intrat în focurile examenului, cu emoţii, dar şi
pregătiţi în faţa celui mai important test din viaţa lor.

Calendarul Bac-ului 2012:
� 11-13 iunie - oral română;
� 13-15 iunie - oral limba maternă;
� 18-22 iunie - evaluare competenţe digitale;
� 25-27 iunie - evaluare competenţe lingvis-
tice limbi străine;
� 2 iulie - română scris;
� 3 iulie - limba maternă scris;
� 4 iulie - proba obligatorie a profilului, scris;
� 6 iulie - la alegere, proba profilului/special-
izării, scris;
� 8 iulie – rezultate;
� 9 iulie - contestaţii (9-12);
� 13 iulie - rezultatele finale.
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DDuummiinniiccăă,, 11 IIuulliiee,,
oorraaşşuull MMiioovveennii,, vvaa ddeevveennii
cceennttrruull ssppiirriittuuaall aall ţţăărriiii,,
aaiiccii uurrmmâânndd ssăă ffiiee ssffiinnţţiittăă
CCaatteeddrraallaa ""SSff.. PPeettrruu şşii
PPaavveell.. 

CCuu ooccaazziiaa ssffiinnţţiirriiii CCaa--
tteeddrraalleeii oorraaşşuulluuii MMiioovveennii,,
aavveemm ddeeoosseebbiittaa ppllaacceerree

ddee aa vvăă iinnvviittaa ssăă ffiiţţii aallăăttuurrii
ddee nnooii llaa aacceesstt eevveenniimmeenntt.. 

SSuunntt aasstteeppttaaţţii ttooţţii
llooccuuiittoorriiii oorraaşşuulluuii MMiioovveennii,,
pprreeccuumm şşii ttooţţii aarrggeeşşeenniiii,,
ccaarree aauu ppllăăcceerreeaa ssăă iiaa
ppaarrttee llaa iinnaauugguurraarreeaa şşii
ssffiinnttiirreeaa CCaatteeddrraalleeii
oorrăăşşeenneeşşttii.. 

LLaa eevveenniimmeenntt ppaarrttiicciippăă
mmaaii--mmaarriiii BBiisseerriicciiii OOrrttoo--
ddooxxee RRoommâânnee,, îînn ffrruunnttee
ccuu PPrreeaaffeerriicciittuull PPăărriinnttee
DDaanniieell,, PPaattrriiaarrhhuull BBiisseerriicciiii
OOrrttooddooxxee RRoommâânnee,,
AArrhhiieeppiissccoopp CCaalliinniicc aall
AArrggeessuulluuii şşii MMuusscceelluulluuii,,
PPrriimmaarriiii llooccaalliittăăţţiiiilloorr îînn--

ffrrăăţţiittee ccuu oorraaşşuull MMiioovveennii,,
ddiinn ţţaarrăă şşii ssttrrăăiinnăăttaattee,, ooffii--
cciiaallii llooccaallii şşii nnaaţţiioonnaallii,,
PPaarrllaammeennttaarrii,, EEuurrooppaarrllaa--
mmeennttaarrii,, DDeeppuuttaaţţii,, SSeennaa--
ttoorrii şşii ooaammeennii ddee aaffaacceerrii..
ÎÎnnccrreeddiinnţţâânndduu--vvăă ddee rree--
ssppeeccttuull nnoossttrruu,, vvăă aaşştteepp--
ttaamm ccuu ddrraagg..          

PPee 11 iiuulliiee vvaa ffii ssffiinnţţiittăă CCaatteeddrraallaa oorrttooddooxxăă
SSff.. PPeettrruu şşii PPaavveell ddiinn MMiioovveennii

Catedrala Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel, după o lungă aşteptare şi o
muncă neistovită a I.P.S. Părinte
Arhiepiscop Calinic al Argeşului şi
Muscelului, oficialităţilor locale, pre-
oţilor slujitori, ctitori şi enoriaşi este în
stadiul de finalizare. 

În oraşul Mioveni cu o populaţie
ortodoxă destul de numeroasă, nu ex-
ista decât o biserică ortodoxă, de
aceea s-a simţit necesitatea construirii
unor locaşuri de cult, având în vedere
faptul că oraşul s-a dezvoltat mult în ul-
timii ani (în perioada 1970-1992 pop-
ulaţia oraşului a crescut de cca 5 ori,
de la 7 mii la cca 30 mii locuitori) deci
tocmai în perioada când construcţiile
religioase erau interzise.

Astfel, cu binecuvantarea Î.P.S. Par-
inte Arhiepiscop Calinic al Argeşului şi
Muscelului în anul 1992, preoţii sluji-
tori ai vechii biserici cu hramul Sfântul
Gheorghe din oraşul Mioveni au înfi-
inţat un comitet de iniţiativă pentru în-

ceperea construcţiei unei Catedrale Ortodoxe
în proaspăta urbe argeşeană. (Până în anul
1989, actualul oraş Mioveni era comuna Col-
ibaşi, comună suburbana municipiului Piteşti.
La data de 19 aprilie 1989, prin Decret Prezi-
denţial, această comună a devenit oraşul Col-
ibaşi). Locul construcţiei Catedralei este în
centrul civic al oraşului. Sfinţirea locului şi
punerea pietrei de temelie a fost facută de
Î.P.S. Arhipiscop Calinic împreună cu un sobor
de preoţi în ziua de 29 iunie 1992, de sărba-
toarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel,
hotărându-se ca hramul viitoarei catedrale să
fie cel al Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, dar şi
al Adormirii Maicii Domnului.

Proiectul Sfintei Catedrale cu demisol şi di-
mensiuni impresionante care domină Valea
Argeşului, a fost elaborat de către arhitecţii
Maria şi Alexandru Multescu, inginer Dumitra-
che Eugeniu şi inginer Ana-Maria Marinescu
de la S.C. Proiect Argeş S.A.

Lucrările de excavare au început în anul
1993. Construcţia s-a făcut din beton armat,
turlele fiind decorate din structuri profile îm-

brăcate cu tablă de aramă. Turla mare a Pan-
tocratorului şi alte patru turle mici au dea-
supra cruci din fier forjat şi metal aurit.
Dimensiunile Catedralei sunt: înalţime 40 m,
lungime 65m şi lăţime în naos 36 m.

Biserica este placată cu marmură albă şi
bej-aurie dispusă în benzi late de 40 cm, decor
de inspiraţie bizantină din secolul al XIV-lea.
În arcadele subliniate prin chenare de benzi
de marmură bej-auriu se vor realiza icoane din
mozaic.

Imensa construcţie este învelită cu tablă
de cupru, în dublu falt, evacuarea apei plu-
viale efectuându-se prin jgheaburi şi prin in-
termediul a 12 burlane cilindrice de cupru
ancorate în brăţări metalice în zid.

Tâmplăria Catedralei Ortodoxe este con-
cepută pe un suport de beton armat. Finisarea
acesteia va implica realizarea unor lambriuri
de marmura spre naosul bisericii.

Banii şi materialele de construcţie au fost
strânşi de la enoriaşii parohiei şi agenţii eco-
nomici din localitate, dar şi de la instituţii şi
societăţi comerciale din afara oraşului.
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Primăria oraşului Mioveni, fostul primar - domnul Inginer Costescu
Vasile şi actualul primar - domnul Georgescu Ion, împreună cu Con-
siliul Local, au loc special fruntaş, în ceea ce priveşte finanţarea lu-
crărilor.

Lucrările construcţiei au fost şi sunt executate de S.C. SELCA S.A.,
sub directa şi atenta supraveghere a domnului inginer Bat Ion. Pe 24
septembrie 2000 s-a făcut slujba de sfinţire a demisolului de către
Î.P.S. Arhiepiscop Calinic împreună cu un sobor de preoţi. La slujba
de sfinţire a participat primarul de la acea vreme, Costescu Vasile,
consilieri locali şi mulţi enoriaşi. De atunci oficierea slujbelor reli-
gioase se desfăşoară la demisolul clădirii înzestrat cu icoane care
conferă interiorului acesteia aspectul unui locaş de cult ortodox.

În luna aprilie a anului 2008 a fost numit preot paroh Diaconescu
Puiu Andrei şi diacon Mihăilă Gabriel.

La data de 1 decembrie 2009 a fost numit preot slujitor în postul III,
părintele profesor Militaru Ioan Gabriel.

Prin grija Î.P.S. Parinte Arhiepiscop Calinic, în toamna anului 2008,
sfântul locaş a primit din partea Centrului Eparhial un dar de mare
preţ-particele din moaştele Sfântului Ierarh Nicolae spre a fi cinstite
şi a aduce mângâiere locuitorilor oraşului.

Slujitorii actuali ai Catedralei Ortodoxe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel sunt:
••PPrreeoott ppaarroohh DDiiaaccoonneessccuu PPuuiiuu AAnnddrreeii
••PPrreeoott sslluujjiittoorr HHeerraa PPeettrree
••PPrreeoott sslluujjiittoorr MMiilliittaarruu IIooaann GGaabbrriieell
••DDiiaaccoonn MMiihhăăiillăă GGaabbrriieell

Sursa: www.catedralamioveni.ro

Veste bună pentru locuitorii oraşului Mioveni:
Pe 15 iunie se va deschide Baza de Agrement din zona Bemo

Începând de vineri îi invităm
pe locuitorii oraşului Mioveni
dar şi pe cei din zonele limitrofe,
să meargă la ştrand şi să îşi pe-
treacă timpul liber într-un mod
activ. "Suntem pregătiţi să le
asigurăm cele mai bune servicii
în zona de agrement. Totul este
reparat, modernizat, igenizat,
iar din data de 16 iunie ne aştep-

tăm la o prezenţă mare din
partea populaţiei. În ultima
lună, angajaţii societăţii noas-
tre, au lucrat în continuu pentru
a face Baza de la Bemo să fie
primitoare pentru iubitorii de
plajă şi agrement. S-au făcut
multe reparaţii, nisipul a fost îm-
prospătat, toate instalaţiile sunt
funcţionale. Calitatea serviciilor

medicale, de pază şi ordine pu-
blică dar şi a celor de salvamar
vor fi de calitate şi la dispoziţia
cetăţenilor” a declarat Nicolae
Tudose, Director, SC. Servicii
Edilitare Pentru Comunitate
Mioveni SRL.

Conducerea societăţii, face
un apel către cei care vor bene-
ficia de serviciile oferite în Baza

de Agrement să respecte
normele de securitate şi indi-
caţiile personalului de îndru-
mare.

Programul de funcţionare al
ştrandului va fi de luni până du-
minică, între orele 10.00-21.00,
iar preţul biletului va fi de 5 lei
pentru adulţi şi 2 lei pentru elevi
şi studenţi. 
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ZZiiuuaa MMoonnddiiaallăă aa MMeeddiiuulluuii
ÎÎnnccoonnjjuurrăăttoorr,, mmaarrccaattăă llaa MMiioovveennii

În anul 2012 se împlinesc 40 de ani de la prima sărbă-
torire a Zilei Mondiale a Mediului şi de la înfiinţarea Pro-
gramului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), în 1972.
În acest an, tema aleasă pentru Ziua Mondială a Mediu-
lui este “Economia verde – ne priveşte pe toţi! Anul 2012
a fost declarat de către Organizaţia Naţiunilor Unite ca
Anul Internaţional al energiei durabile pentru toţi. Pentru
a sărbători Ziua mondială a mediului, Primăria oraşului
Mioveni în colaborare cu unităţile de învăţământ de pe
raza oraşului Mioveni au organizat în data de 09 iunie
2012, orele 10.00 , o activitate pe platoul Casei de Cul-
tură Dacia din oraşul Mioveni cu următoarele activităţi:
Paradă eco a elevilor din unităţile de învăţământ de pe
raza oraşului Mioveni şi desene pe asfalt având ca tem-
atică „Economia verde: Te include şi pe tine?.

La acest eveniment s-au alăturat elevi şi cadre didac-
tice din cadrul Şcolii cu clasele I-VIII Colibaşi,  parteneri
în cadrul proiectului “Compararea experienţelor de im-
plementare ale educaţiei informale şi nonformale”,
proiect ce are Număr de Referinţă COM-11-PR-03-AG-
RO, finanţat din Fondul Social European prin Programul
Comenius Regio.

FFeessttiivvaalluull NNaaţţiioonnaall ddee TTeeaattrruu
ppeennttrruu CCooppiiii şşii TTiinneerreett LLUUDDIICCUUSS

Ediţia din acest an a Festivalului
Naţional de Teatru pentru Copii şi Tineret
LUDICUS este una aniversară. Se îm-
plinesc 10 ani de când în oraşul Mioveni se
organiza pentru prima dată un astfel de
festival. Manifestarea organizată de Con-
siliul Local Mioveni, Primărie şi Centrul
Cultural, în parteneriat cu Casa de Cultură
a Sindicatelor Dacia Mioveni au pregătit şi
de această dată un spectacol frumos pen-
tru cetăţenii iubitori de artă în perioada 15
– 17 iunie 2012. Trupe de teatru din
Piteşti, Bacău, Rm. Vâlcea, Sinaia,
Ploieşti, Sighişoara, Plopeni, Alba Iulia,
Bucureşti şi Mioveni se vor întrece pe patru
secţiuni:10 – 14 ani trupa, 10 – 14 ani
monolog, 14 – 18 ani trupă, 14 – 18 ani

monolog. Jurizarea festivalului va fi asigu-
rată de actorul Cristi Iacob, Bogdan Udroiu
- iniţiatorul proiectului LUDICUS şi un
reprezentant al Teatrului Al. Davila din
Piteşti.

Oraşul Mioveni va fi reprezentat de tru-
pele şcolilor Colibaşi, George Topârceanu
şi Liceul Iulia Zamfirescu.

Deschiderea oficială a evenimentului va
avea loc vineri, 15 iunie, ora 18.00, în sala
mare a Casei de Cultură a Sindicatelor
Dacia, urmând ca sâmbătă, 16 iunie, orele
11.00 să se desfăşoare concursul propriu-
zis. Premierea câştigătorilor a fost progra-
mată pentru duminică, 17 iunie ora 11.00
tot în sala Casei de Cultură.

În data de 29.05.2012,  în
sala de clasă a grupei pregăti-
toare „Ursuleţii” din cadrul
Grădiniţei cu program  prelun-
git cuplată cu Creşa „Tic Pitic”
s-a desfăşurat campania de
conştientizare cu conţinut
educativ-preventiv pe linie de
circulaţie „Dacă bine cir-
culăm, vieţile ni le salvăm !”,
campanie ce face parte din
cadrul proiectului „IMPLE-
MENTAREA UNUI SISTEM DE
SUPRAVEGHERE VIDEO PEN-
TRU CREŞTEREA SIGURANŢEI
CETĂŢENILOR DIN ORAŞUL
MIOVENI”.  Proiectul este fi-
nanţat din Programul Oper-
aţional Regional P.O.R

2007-2013, Axa 1 „ Spri-
jinirea dezvoltării durabile  a
oraşelor – poli urbani de
creştere”,  DMI 1.1  „Planuri
integrate de dezvoltare ur-
bană”.

Această  activitate de infor-
mare şi publicitate este cea
de-a doua dintr-o serie de
patru campanii cu conţinut
educativ preventiv,  prima
campanie a fost realizată în
luna  martie la liceul „Iulia
Zamfirescu”,  pe tema con-
sumului de droguri. De
această dată,  locaţia a fost
grădiniţa cu program  prelun-
git cuplată cu creşa „Tic Pitic”,
tema campaniei fiind circu-
laţia rutieră.

Scopul  acestei
campanii: însuşirea
unor cunoştinţe de
educaţie rutieră, a
unor reguli şi norme
corecte de de-
plasare pe dru-
murile publice,
cultivarea interesu-
lui şi curiozităţii
copiilor pentru
cunoaşterea şi re-
spectarea perma-
nentă a unor
indicatoare, semne
de circulaţie, reguli
şi norme de securi-
tate personală
unanim acceptate.

COMUNICAT DE PRESĂ
Campania de conştientizare cu conţinut educativ-preventiv pe
linie de circulaţie „Dacă bine circulăm, vieţile ni le salvăm !”
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II.. ppeerrssooaanneelloorr bboollnnaavvee ddee ccaanncceerr
((nneeooppllaassmm)) ddoovveeddiitt ccuu cceerrttiiffiiccaatt
mmeeddiiccaall eelliibbeerraatt ddee mmeeddiiccuull ddee ssppee--
cciiaalliittaattee, aflate în următoarele
condiţii: � intervenţie chirurgicală
cu recomandarea medicului de spe-
cialitate; � deplasare pentru control
medical cu recomandarea medicului
de specialitate; 

IIII.. ppeerrssooaanneelloorr ddiiaaggnnoossttiiccaattee ccuu
bboollii ggrraavvee aaffllaattee îînn ssiittuuaaţţiiaa îînn ccaarree
ttrreebbuuiiee ssăă ssuuppoorrttee oo iinntteerrvveennţţiiee
cchhiirruurrggiiccaallăă ccuu rreeccoommaannddaarreeaa
mmeeddiiccuulluuii ddee ssppeecciiaalliittaattee;

IIIIII.. ffaammiilliiiilloorr ffoorrmmaattee ddiinn ssooţţ şşii
ssooţţiiee//ccoonnccuubbiinn,, ccoonnccuubbiinnăă ccaarree aauu
îînn îînnttrreeţţiinneerree mmaaii mmuulltt ddee 33 ccooppiiii,
aflate în următoarele situaţii: � in-
ternarea unui membru de familie,
dovedită cu trimitere eliberată de
medicul de specialitate; � în-
ceperea anului şcolar, de către un
mebru al familiei; � condiţii impro-
prii de locuit, datorate de lipsa insta-
laţiei de energie electrică, gaze
naturale şi a instalaţiei de apă; �
efectuarea navetei de către un
membru de familie pe ruta interur-
bană;

IIVV.. ffaammiilliiiilloorr ccuu îînnttrreeţţiinnăăttoorr
uunniicc ((ppeerrssooaannăă ddiivvoorrţţaattăă,, vvăădduuvvăă,,
nneeccăăssăăttoorriittăă,, ssooţţ//ssooţţiiee aarreessttaatt ((ăă))))
ccaarree aauu îînn îînnttrreeţţiinneerree mmaaii mmuulltt ddee 22
ccooppiiii , aflate în următoarele situaţii:
� internarea unui membru de fami-
lie, dovedită cu trimitere eliberată de
medicul de specialitate; � în-
ceperea anului şcolar, de către un
membru al familiei; � condiţii impro-
prii de locuit, datorate de lipsa insta-
laţiei de energie electrică, gaze
naturale şi a instalaţiei de apă; �
efectuarea navetei de către un
membru de familie pe ruta interur-
bană;

VV.. rruuddeelloorr ppâânnăă llaa ggrraadduull aall IIVV--lleeaa
aallee ccooppiiiilloorr lliippssiiţţii tteemmppoorraarr ssaauu ddee--
ffiinniittiivv ddee îînnggrriijjiirreeaa ppăărriinntteeaassccăă,, ddaaţţii
îînn ppllaassaammeenntt,, aacceessttoorr ffaammiilliiii,, ffaammiilliiii

ccoommpplleemmeennttaarree ((ffoorrmmaattee ddiinn ssooţţ şşii
ssooţţiiee//ccoonnccuubbiinn,, ccoonnccuubbiinnăă)) ccaarree aauu
îînn îînnggrriijjiirree mmaaii mmuulltt ddee 22 ccooppiii, aflate
în următoarele condiţii: � internarea
unui membru de familie, dovedită cu
trimitere eliberată de medicul de
specialitate; � începerea anului şco-
lar, de către un membru al familiei;
� condiţii improprii de locuit, da-
torate de lipsa instalaţiei de energie
electrică, gaze naturale şi a insta-
laţiei de apă; � efectuarea navetei
de către un membru de familie pe
ruta interurbană;

VVII.. rruuddeelloorr ppâânnăă llaa ggrraadduull aall IIVV--lleeaa
aallee ccooppiiiilloorr lliippssiiţţii tteemmppoorraarr ssaauu ddee--
ffiinniittiivv ddee îînnggrriijjiirreeaa ppăărriinntteeaassccăă,, ddaaţţii
îînn ppllaassaammeenntt,, aacceessttoorr ffaammiilliiii,, ccaarree
aauu îînn îînnttrreeţţiinneerree mmaaii mmuulltt ddee 22 ccooppiiii
mmiinnoorrii, aflate în următoarele situaţii:
�internarea unui membru de fami-
lie, dovedită cu trimitere eliberată de
medicul de specialitate; � în-
ceperea anului şcolar, de către un
membru al familiei; � condiţii impro-
prii de locuit, datorate de lipsa insta-
laţiei de energie electrică, gaze
naturale şi a instalaţiei de apă; �
efectuarea navetei de către un
membru de familie pe ruta interur-
bană;

Ajutorul financiar de urgenţă se
acordă în cazurile de mai sus dacă
venitul mediu pe membru de familie
nu depăşeşte 337700 lleeii. Limitele de
acordare a ajutorului de urgenţă se
situează între 550000 –– 33000000 lleeii. Cuan-
tumul ajutorului financiar de ur-
genţă se propune de către membrii
comisiei de stabilire a ajutorului de
urgenţă, constituită prin dispoziţia
nr. 1500/05.03.2007 a Primarului
oraşului Mioveni în baza anchetei
sociale întocmită de personalul de
specialitate. Plata ajutorului finan-
ciar de urgenţă se face prin dispo-
ziţie a primarului.

CCiinnee şşii ccuumm bbeenneeffiicciiaazzăă ddee
aajjuuttoorruull ffiinnaanncciiaarr ddee uurrggeennţţăă

CCoonnssiilliiuull LLooccaall MMiioovveennii aa ssttaabbiilliitt îînn şşeeddiinnţţaa
ppuubblliiccăă oorrddiinnaarrăă ddiinn 1199 aapprriilliiee 22001122 ccoonnddiiţţiiiillee
ddee aaccoorrddaarree aa aajjuuttoorruulluuii ffiinnaanncciiaarr ddee uurrggeennţţăă.. 

AAssttffeell,, HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 3366 pprreevveeddee ccăă aajjuuttoorruull 
ffiinnaanncciiaarr ddee uurrggeennţţăă ssee aaccoorrddăă oo ddaattăă ppee aann,,

îînn aannuummiittee ccaazzuurrii şşii ssiittuuaaţţiiii..

Data publicării 15.06.2012
Reabilitarea, Modernizarea şi Dotarea 
Cantinei Sociale din oraşul Mioveni şi a 

Centrului de Sprijin la Domiciliu pentru  per-
soane vârstnice, Mioveni, judeţul Argeş”, 

proiect finanţat din fonduri europene
În data de 17.05.2012 a fost semnat contractul

de  execuţie a lucrărilor în cadrul  proiectului
„Reabilitarea, Modernizarea şi Dotarea Cantinei
Sociale din oraşul Mioveni şi a Centrului de Sprijin
la Domiciliu pentru persoane vârstnice, Mioveni,
judeţul Argeş” proiect finanţat  din Programul Oper-
aţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îm-
bunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major
de intervenţie 3.2 – Reabilitarea /modernizarea/
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor
sociale.  A fost predat amplasamentul şi au fost
montate panourile temporare la ambele locaţii.

Beneficiarul acestui  proiect este Unitatea ad-
ministrativ – teritorială Oraşul Mioveni.

Autoritatea de Management: Ministerul Dez-
voltării Regionale şi Turismului.

Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dez-
voltare Regională Sud Muntenia.

Contractul de finanţare nerambursabilă nr.
2136/ 18.08.2011

Durata de implementare a proiectului este de
15 luni.

Valoarea proiectului :1.739.283,16 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din

F.E.D.R:1.155.734,80 lei
Obiectivul proiectului este îl constituie creşterea

calităţii serviciilor de asistenţă socială din oraşul
Mioveni, prin  îmbunătăţirea infrastructurii sociale
din localitate, micşorând astfel riscul excluziunii so-
ciale a grupurilor vulnerabile.

Grupul ţintă îl reprezintă grupurile vulnerabile
din oraşul Mioveni.

Rezultatele proiectului: 2 centre sociale reabili-
tate/modernizate/dotate, 536 de persoane care
beneficiază de infrastructura reabilitată/modern-
izată/dotată,  creşterea eficienţei energetice cu 30
%, creşterea cu 30 % a gradului de acces la ser-
viciile sociale oferite în cele 2 centre,  creşterea
numărului de persoane care beneficiază de infra-
structura reabilitată/modernizată /dotată cu 20 %,
3 anunţuri de presă, 2 comunicate de presă, 1.500
broşuri de informare, 2panouri temporare şi 2 plăci
permanente, 1.200 de pliante, 8 ştiri de informare
prin intermediul posturilor de televiziune locale,
secţiune specifică  de informare pe site-ul Consili-
ului Local Mioveni. 

Mai multe detalii despre implementarea acestui
proiect puteţi obţine de pe site-ul www.primari-
amioveni.ro sau de la sediul Primăriei oraşului
Mioveni, b-dul Dacia, nr. 1, localitate Mioveni, cod
115400,  tel: 0348/455444,  fax : 0248/260500,  

e-mail : primariamioveni@primariamioveni.ro ,
persoana de contact Iulia Iordache – manager
proiect, telefon: 0730.444.756, e-mail: iulia.jor-
dan@yahoo.com

Informaţii detaliate despre proiect pe site-ul
primăriei oraşului Mioveni: www.primariamioveni.ro
Note:
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obliga-
toriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului
României.
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Tel/Fax: Poliţia Locală Mioveni - 0348/445855
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Tel/Fax: Ofiter de serviciu Primaria Mioveni - 0348/455999
NON-STOP 

Tel: Primaria Mioveni - 0348/450000; 0348/455444 
Fax: Primaria Mioveni - 0248/260500 

www.primariamioveni.ro
www.centrulculturalmioveni.ro

Mioveniul primeşte la Strasbourg
Diploma europeană
Distincţiile au fost stabilite la Strasbourg

pe 26 aprilie, răsplătind astfel activi-
tatea desfăşurată de oraş în slujba

ideilor europene.
Preşedintele subcomisiei Premiului Europei, Sir Alan Meale,

a adresat o scrisoare prin care felicită oraşul Mioveni. Diploma
obţinută de oraşul Mioveni se situează chiar sub Steagul de
Onoare şi are scopul de a stimula oraşele participante să îşi
dezvolte aptitudinile în acest sens.

Diploma de Onoare a fost obţinută anul acesta de 12 oraşe
europene din: Franţa, Germania, Italia, Polonia, Portugalia,
Turcia şi România (Mioveni).

Pe 28 iunie, o delegaţie condusă de viceprimarul Aurel
Costache va participa la ceremonia oficială de înmânare a
Diplomei, la Strasbourg.

Ansamblul “Maria
Tănase” din Craiova
în spectacol la
Mioveni pe 1 iulie

Ansamblul Folcloric “Maria Tănase”, unul dintre
cele mai apreciate ansambluri din România, va fi
prezent la Mioveni pe 1 iunie pentru a susţine un
spectacol în centrul civic începând cu ora 20.00, cu
ocazia inaugurării Catedralei ortodoxe Sf. Petru şi
Pavel din oraş. Coregrafia este semnată de talen-
tatul maestru de dans, Ionel Garoafă, care conduce
secţia de balet, formată din cei 22 de dansatori, cu
un profesionalism aparte.

Conducerea muzicală este semnată de redutabilul
dirijor şi violinist, maestrul Nicu Creţu, care real-
izează în mod original aranjamentele muzicale pen-
tru orchestra compusă din cei 15 instrumentişti. 

Alături de orchestră îşi desfăşoară activitatea cei
10 solişti ai ansamblului:

Niculina Stoican
Mariana Ionescu Căpitănescu

Petrică Mîţu Stoian
Filuţa Bogdan
Marcu Nicolici

Marius Măgureanu
Liliana Popa

Lavinia Bîrsoghe
Manuela Moţocu

Aneta Şişu


