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Art. 16  - CONSTITUȚIA  ROMÂNIEI

Lotul  de minihandbal
al CSS Caracal, 
cantonament comun cu
lotul CS Dacia Mioveni 2012

Rallycross, la
Mioveni! PPAAGG..  22

Liceenii stagiari în
cadrul Grupului 

Renault în România 
au finalizat cele şase

săptămîni de stagii 
practice în uzină

Liceenii stagiari în cadrul Grupului
Renault în România au finalizat cele
şase săptămîni de stagii practice în uzină
prevăzute pentru anul şcolar 2014 -
2015 şi au participat, săptămîna trecută,
la bilanţ.

Cei 42 de elevi din clasele a IX-a şi
a X-a de la Liceul Tehnologic de Con-
strucţii Maşini Mioveni au beneficiat de
stagii pentru specializarea în meseria de
sculer-matriţer. Ei au fost distribuiţi în
toate cele patru sectoare în care se exe-
cută operaţii specifice de concepţie, con-
strucţie şi reparaţii de matriţe - Direcţia
Matriţe Dacia, Departamentele Sudură
şi Aluminiu (Uzina Mecanică şi Şasiuri
Dacia), Departamentul Presaj (U zina
Vehicule Dacia). Elevii şi-au putut dez-
volta competenţele, pu ne în practică teo-
ria învăţată la şcoală şi deprinde lucrul
în echipă sub îndrumarea specialiştilor
Renault România.

Reamintim că în urma protocolului
semnat cu instituţia de învăţămînt, cu In-
spectoratul Şcolar Judeţean Argeş şi
Primăria Oraşului Mioveni, compania
acordă lunar fiecărui stagiar, pe lângă
suma oferită de stat, o bursă suplimen-
tară de 200 de lei pe lună, pentru în-
treaga perioadă de studii (2 sau 3 ani de
învăţământ profesional).

În perioada 14 – 16 oc-
tombrie la Mioveni va avea loc
Festivalul concurs “Laleaua de
Aur”, competiție ajunsă la ediția
a IX-a și găzduită de Casa de
Cultură a Sindicatelor “Dacia”.
Organizatorii evenimentului
sunt Consiliul Local și Primăria
orașului Mioveni, Centrul Cul-
tural și Casa de Cultură a Sindi-
catelor “Dacia”. Evenimentul își
propune descoperirea, ier-
arhizarea și promovarea valo-

rilor autentice din domeniu.
Evenimentul se adresează copi-
ilor și tinerilor cu vârste
cuprinse între 6 și 25 de ani, ast-
fel că festivalul va fi împărțit în
două secțiuni: Laleaua de Aur
Junior – prima zi de concurs,
miercuri 14 octombrie, pentru
cei cu vârsta cuprinsă între 6 și
14 ani și Laleaua de Aur – a
doua zi de concurs, joi, 15 oc-
tombrie, pentru concurenții cu
vârsta cuprinsă între 15 și 25 de

ani.
Ultima zi a festivalului,

vineri, 16 octombrie, începând
cu ora 18.00, tot în sala mare a
Casei de Cultură a Sindicatelor
Dacia, va avea loc Gala lau-
reaților și un recital. Premiile
oferite de către organizatori vor
consta în trofee și bani, și vor fi
oferite pentru fiecare categorie
în parte.

Până la data de 25 august
2015, toţi concurenţii care

doresc să participe la concurs
vor trimite pe adresa: str.Tudor
Mușatescu, Bl.V2, B, parter,
Mioveni-Argeș sau e-mail
laleauadeaur@yahoo.com sau
laleauadeaur@gmail.com docu-
mentele prevăzute de regula-
mentul festivalului.
Regulamentul și fișa de în-
scriere pot fi descărcate de pe
următoarele site-uri:
www.primariamioveni.ro sau
www.centrulculturalmioveni.ro.

Încep înscrierile la Festivalul-concurs
național de muzică ușoară „Laleaua de Aur”

Primăria oraşului
Mioveni continuă
să susţină plata
online a taxelor şi
impozitelor locale

CFR PUNE ÎN PERICOL
VIEŢILE OAMENILOR

Noi obligaţii pentru fermieri

IMPRESIONANT! MONALIZA ZEGHERU: 
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încă o
tradiţie la
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Primăria 
oraşului Mioveni 
continuă să
susţină plata 
online a taxelor şi
impozitelor locale

Potrivit unor date transmise de
către reprezentanţii Primăriei
Mioveni, de la începutul anului
până la 1 iulie 2015, și-au achitat
online taxele și impozitele 70 de
contribuabili din această zonă ad-
ministrativă.

Reamintim că  impozitele şi
taxele locale, datorate bugetului
local al oraşului Mioveni, pot fi
achitate şi online utilizând cardul

bancar, accesând site-ul
www.ghiseul.ro, secţiunea plata
cu autentificare.

Cei interesaţi să utilizeze acest
serviciu sunt rugaţi să se prezinte
la sediul Primăriei, Biroul Im-
pozite şi Taxe, în vederea solic-
itării emiterii informaţiilor de
autentificare în Sistemul Naţional
Electronic de Plată a Taxelor şi
Impozitelor utilizând Cardul Ban-

car.
În urma depunerii cererii pen-

tru obţinerea informaţiilor de aut-
entificare se vor genera pe loc la
ghişeele instituţiei datele de acces
la Sistemul de plată Online care se
vor înmâna contribuabililor solic-
itanţi. În plus, cetățenii nu plătesc
comision pentru tranzacțiile efec-
tuate online, acesta fiind suportat
integral din bugetul local.

Informaţii supli-
mentare la numărul de
telefon 0348/455.666
sau pe e-mail la
adresa: impozitesi-
taxe@primariamioven
i.ro.

Lotul  de minihandbal al
CSS Caracal, cantonament
comun cu lotul CS Dacia
Mioveni 2012

20 de sportive  din lotul CSS Cara-
cal au sosit ỉn acestã săptămânã la
Mioveni, pentru un cantonament
comun cu sportivele de la CS Dacia
Mioveni 2012.

Atmosfera a fost una favorabilă, s-
a urmărit pregătirea și progresul
sportivelor prin evoluții constante în
meciuri.

Ambele echipe au avut evoluții
apreciate, cu fluctuațiile caracteristice
vârstei micuțelor handbaliste.

Stagiul de pregătire comun
Mioveni-Caracal se va încheia sâm-
bãtã, 1 august, dar experienţa acumu-
lată la Mioveni i-a determinat pe
antrenorii din Caracal să îşi dorească ca
acest lucru să se repete şi pe viitor.

Echipa din Caracal e pregãtitã de
Constantin Dinca, cel care din aceastã
varã coordoneazã activitatea secţiei de
handbal  a clubului din Mioveni.

Sportivele şi antrenorii mulțumesc
conducerii Primãriei şi C.S Dacia
Mioveni 2012 pentru eforturile făcute
ỉn realizarea acestui cantonament.

Rallycross, la Mioveni!
În perioada 15-16 august, Miove-

niul va găzdui Campionatul Național
de Rallycross, etapa a III-a. Competiţia
se va desfăşura pe următoarele clase:
juniori, H1, H2, H3, H4, echipe, Buggy
2, Super Buggy, Femina și Open. Ca şi
în anii trecuţi, vor participa sportivi din
Bucureşti, Cluj, Câmpulung,
Arad, Oradea, Târgu-Mureş  etc.Vor fi
premiaţi primii trei sportivi de la
fiecare clasă, premiile constând în
diplome, cupe, medalii şi şampanie. În-
trecerea este organizată de Consiliul
Local Mioveni, Primăria şi Centrul
Cultural, în parteneriat cu Sprint Club
Piteşti şi Federația Română de Auto-
mobilism Sportiv.

P R O G R A M
SÂMBĂTĂ, 15 august
Locul desfășurării: pista BEMO
09.00 – 10.00: Înscrieri;
10.00 – 11.45: Verificări tehnice;
12.00 – 16.00: Desfășurarea con-

cursului (ziua 1).
Locul desfășurării: platoul din cen-

trul civic.
Ora 19.00 – 20.00: Rallybaby.

DUMINICĂ, 16 august
Locul desfășurării: pista BEMO
10.00 – 11.00: Defilarea mașinilor

de concurs pe Bulevardul Dacia (20 de
mașini);

11.00-15.00: Desfășurarea concur-
sului (ziua 2);

15.00 – 16.00: Premierea.

Au t o r i t a t e a
Naţională Fi-
t o s a n i t a r ă

reprezentată la nivelul
judeţului prin Oficiul Fi-
tosanitar Argeş participă
la informarea fermierilor
cu privire la respectarea
măsurilor de eco-
condiţionalitate – SMR
10 – Introducerea pe
piață a produselor de
protecţie a plantelor şi a
măsurii M10 – Plăţi de
agromediu şi climă.

În anul 2015 toţi ben-
eficiarii de sprijin finan-
ciar din fonduri europene
şi de la bugetul de stat
trebuie să respecte
normele de eco-
condiţionalitate compuse
din:

� cerinţe legate în
materie de gestionare –
SMR şi

� standardele privind
bunele condiţii agricole
şi de mediu ale ternurilor
– GAEC.

Aceste norme sunt
grupate pe următoarele
domenii:

► Mediu, schimbări cli-
matice, bune condiţii
agricole ale terenurilor;
► Sănătatea publică,
sănătatea animalelor şi
sănătatea plantelor;
► Bunăstarea ani-
malelor.
SMR 10 – Introducerea
pe piaţă a produselor de
protecţia plantelor
Fermierii care prin activ-
itatea lor depozitează,
manipulează şi utilizează
produse de protecţie a
plantelor au următoarele
obligaţii:
1. Să utilizeze numai
produse de protecţia
plantelor omologate de
Comisia Naţională de
Omologare a Produselor
de Protecţie a Plantelor.
2. Să utilizeze produsele
de protecţia planelor
doar în scopul pentru
care acestea au fost
omologate şi numai în
conformitate cu instrucţi-
unile de utilizare.
3. Produsele de protecţie
a plantelor clasificate ca
foarte toxice (T+) şi tox-

ice (T) vor fi utilizate
numai de persoanele ju-
ridice care deţin autor-
izaţie pentru utilizare
acestor produse, emisă
de Oficiul Fitosanitar din
raza teritorială în care îşi
desfăşoară activitatea.
4. Să nu aplice trata-
mente cu produse de pro-
tecţie a plantelor în
zonele de protecţie a
resurselor de apă, în
zonele de protecţie sani-
tară şi ecologică şi în alte
zone protejete stabilite în
codiţiile legii.
5. Să respecte condiţiile
de depozitare, manipu-
lare şi utilizare a pro-
duselor de protecţie a
plantelor în exploataţiile
agricole, aşa cum sunt
prevăzute la cap. VI pct.
6.3-6.7 di Codul de bune
practici ăn fermă
6. Să păstreze o perioadă
de cel puţin 3 ani docu-
mentele de evidenţă con-
tabilă a produselor de
protecţie a plantelor de-
pozitate şi utilizate în ex-
ploataţie.

Să întocmească și să
păstreze pe o perioadă de
cel puţin 3 ani registrul
de evidenţă a produselor
de protecţie a plantelor
pe care le utilizeză în ex-
ploataţie conform Regu-
lamentului (CE)
1107/2009, art. 67.

Registrul de evidenţă
a tratamentelor trebuie să
cuprindă următoarele in-
formaţii:
� data efectuării trata-
mentului (zi, lună, an);
� cultura şi locul unde
este situat terenul (BF şi
parcela);
� timpul aplicării (feno-
faza culturii);
� tratamentul efectuat –
denumire ppp
folosit/doza omologată şi
doza folosită;
� suprafaţa (ha);
� cantităţi utilizate (kg,
l);
� numele şi prenumele
persoanei responsabile
de efectuarea tratamentu-
lui, semnătura;
� data începerii
recoltării produsului

agricol;
� numărul şi data docu-
mentului prin care s-a dat
în consum populaţiei
produsul agricol.

Registrul va fi nu-
merotat şi se va specifica
numărul de pagini pe
spatele ultimei pagini,
folosind sintagma:
“prezentul registru
conţine … pg” semnă-
tura/stampila după caz.

Lipsa registrului de
evidenţă a tratamentelor
cu produse de protecţie a
plantelor din expoataţiile
agricole constituie con-
travenţie şi se
sancţionează cu amendă
de la 8.000-10.000 lei.

Nerespectarea de
către fermieri a normelor
de ecocondiţionalitate
conduce la reducerea
plăţilor sau excluderea
de la plată, la una sau
mai multe scheme de
sprijin, pe unul sau mai
mulţi ani. 

Noi obligaţii pentru fermieri

Din pricina unui transfer de
proprietate  a unei porţiuni de
cale ferată de pe drumul care
face legătura între oraşul
Mioveni (bulevardul “I.C Bră-
tianu”) şi drumul spre DN 73
(către Câmpulung Muscel),
vieţile conducătorilor auto şi
pietonilor  sunt puse în pericol.

Începând de joi, 9 iulie a.c.,
de a orele 15.00, sistemul de
semnalizare la trecerea de nivel
peste calea ferată a fost oprit,
fără a se face o informare ofi-
cială către administraţia locală
şi către populaţie.

Acestă măsură a fost luată
din cauză că cel care era propri-

etarul tronsonului Ciumeşti –
Câmpulung a renunţat la conce-
siune, porţiunea de cale ferată
de pe drumul care face legătura
între oraşul Mioveni şi drumul
spre DN 73, intrând în propri-
etatea Regionalei CFR Craiova.

Reamintim că investiţia
aparţine Consiliului Local
Mioveni, iar sistemul a fost pus
în funcţiune la data de 21 iunie
2014.

Conducerea Primăriei a in-
format instituţiile abilitate să
soluţioneze această problemă
(Instituţia Prefectului şi C.J
Argeş ), şi speră ca în regim de
urgenţă circulaţia maşinilor, a

pietonilor şi a trenurilor în zonă
să ajungă să se facă în condiţii
depline de siguranţă.

La acest moment, toţi cei
care circulă în mod obişnuit în
acel loc  sunt tentaţi să con-
sidere că trecerea este liberă, ne-
maifiind avertizaţi vizual şi
audio de trecerea trenurilor.

CFR PUNE ÎN PERICOL VIEŢILE OAMENILOR

Corpul B al sediului Primăriei Mioveni, gata în martie anul viitor
Corpul B al sediului

Primăriei Mioveni va fi
inaugurat în luna martie a
anului viitor.

Lucrările propriu-zise
au început în luna martie
a acestui an, iar con-
strucţia este situată lângă
actualul sediu al insti-
tuţiei, şi se  întinde pe o
suprafaţă de 2.509 mp.

În noua clădire admin-
istrativă, la demisol va
funcţiona arhiva, la parter

va fi mutat biroul Im-
pozite şi Taxe, iar ca nou-
tate tot aici va funcţiona şi
Casa Căsătoriilor.

De asemenea, la etajul
I vor exista, în plus, spaţii
destinate activităţilor des-
făşurate în interesul
cetăţenilor. Clădirea va fi
acoperită cu terasă circu-
labilă.

Investiţia este fi-
nanţată de la bugetul
local.
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În perioada 08-22
august a.c., elevii
merituoşi din
Mioveni, dar şi cei
care provin din
familii cu o situaţie
financiară precară
au fost trimişi în
tabără la  Eforie Sud
(Constanţa), de au-
torităţile locale.

Criteriile de selecţie
a celor 100 de elevi, au
fost ca şi în anii anteri-
ori, şi anume: cei cu
situaţie financiară pre-
cară, cei cu rezultate
foarte bune la învăţă-
tură, cei care au partici-
pat şi au obţinut

rezultate bune la concur-
surile naţionale, cei care
participă la diversele ac-
tivităţi desfăşurate de
Primărie, Centrul Cul-
tural, Casa de Cultură a
Sindicatelor Dacia,
Clubul Elevilor etc., şi
cei care au vârsta
cuprinsă între 11 şi 15
ani.

Aceştia au fost în-
sotiţi de supraveghetori
şi au beneficiat  în mod
gratuit de asistenţă med-
i c a l ă . C h e l t u i e l i l e
reprezentând trans-
portul, cazarea şi toate
mesele au fost suportate
de Consiliul Local şi
Primăria Mioveni.

100 de elevi trimişi
în tabără de Primărie

Zeci de mii de maşini circulă
pe străzile din Mioveni

În ultimii ani,
numărul autovehiculelor
înregistrate în Mioveni a
crescut constant.

Potrivit datelor statis-
tice oferite de Dispecer-
a t u l - S u p r a v e g h e r e
Camere Video, în pe-
rioada 29 iunie - 5 iulie
a.c., pe raza oraşului
Mioveni au circulat
233.354 maşini.

Din totalul de

233.354  maşini, cele
mai multe, adică
118.750, au ieşit din
oraş, iar 114.604, au in-
trat.

Conform datelor,
zona în care se înreg-
istrează cel mai ridicat
trafic este cea de la in-
trarea în  Colibaşi (Pod-
spre Automobile
Dacia-Renault), unde
zilnic circulă aproxima-

tiv 4.795 vehicule(ieşire
- 4.468), urmată de
ieşirea din Mioveni
(zona Valea Stânii), cu
3.433 vehicule (intră -
3.090).

La ora actuală,
numărul autovehiculelor
neradiate (persoane fiz-
ice), este de 10.414, iar
cel al autovehiculelor
neradiate (persoane ju-
ridice), este de 1.153.

UNIVERSITATEA
TITU MAIORESCU
DIN BUCUREŞTI

ACREDITATĂ
PRIN LEGEA

239/2002
FACE ÎNSCRIERI LA CENTRUL 

DE STUDII SUPORT PENTRU 
ÎNVĂTĂMÂNT LA DISTANŢĂ

CURTEA DE ARGEŞ
AN UNIVERSITAR 2015 - 2016

Cu sediul în B-dul Basarabilor nr. 15 –
Liceul Tehnologic Constantin Dobrescu
(fost Liceul Agricol).
ÎN PERIOADA 01 – 28 IULIE şi 01
AUGUST – 25 SEPTEMBRIE
La Facultatea de Finanţe – Bănci, Con-
tabilitate şi Administrarea Afacerilor
A) Pentru specializările: 
� Contabilitate şi informatică de
gestiune;
� Finanţe – Bănci;
La specializările de mai sus primim în
condiţiile legii şi studenţi de la alte insti-
tuţii de învăţământ superior în ANUL II.
B) Înscrieri pentru MASTER la
specializările:

� Managementul finanţării proiectelor
europene;
� Politici financiare de întreprindere;
� Bănci şi pieţe financiare;
La aceste MASTERE se primesc licenţi-
aţii din domeniul (economic, tehnic, ju-
ridic, etc.).
C) Înscrieri la PROGRAMUL
COMPACT DE STUDII PSIHOPE-
DAGOGICE  (2 semestre - 70 cred-
ite) pentru ABSOLVENŢII de învăţământ
superior care optează pentru profesiunea
de  CADRU DIDACTIC.
Cursul este organizat prin Departamentul
de specialitate în conformitate cu Legea
Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011 şi Ordo-

nanţa de Urgenţă nr. 49/2014.
Pentru informarea dvs. puteţi
accesa: www.utm.ro sau
www.facebook.com/utmsteco

Vă oferim informaţii zilnic la Sediul
Centrului din Curtea de Argeş între
orele 9,00 – 16,00 – telefon: 0248/729501
sau mobil: 0741.999.761 zilnic între
orele 8,00 -21,00.

!AVEM CELE MAI MICI
TAXE DE STUDII VĂ
OFERIM PENTRU DUM-
NEAVOASTRĂ CEA MAI
BUNĂ SOLUŢIE.

La Mioveni, tinerii și-au
propus să formeze  volun-
tari în vederea creșterii
solidarității sociale, în co-
munitățile Conțești-
Davidești, Țițești,
Dărmănești şi Mioveni
prin cristalizarea unei
rețele de tineri voluntari
din aceste comunități.

Sprijiniți de profe-
soarele Daniella Crețu și
Adriana Hoaghea, au por-
nit la gândirea unui
proiect. Astfel, cu sprijinul
financiar și suportul de
consultanță din partea
Fundației PACT și Voda-
fone România, luni – 20
iulie 2015, a fost demarat
Proiectul «Caravana vol-
untarilor».

Obiectivele acestui proiectu-
lui sunt: 1. Construirea și în-
tărirea unei rețele de 6 grupuri
de tineri, care să voluntarieze
pentru cele 4 comunități în care
locuiesc. 2. Amenajarea a patru
spații de lucru pentru grupurile
de tineri, câte unul în fiecare
comunitate implicată în proiect.
3. Dezvoltarea de abilități cres-
cute de leadership la cei 30 de
tineri, beneficiari direcți ai
proiectului, câte 5 din fiecare
grup. 4. Creșterea gradului de
implicare a celor patru comu-
nități în activități sociale, real-
izate de către tineri.

În localitățile, Contești,
Țițești, Dărmănești, nu există
implicare din partea adulților și
copiii nu au de unde învăța

acest lucru. Copiii au nevoie de
modele, de îndrumare, această
îndrumare fiind importantă în
dezvoltarea lor ca tineri cu im-
plicare responsabilă în comuni-
tate.

La nivelul acestor comu-
nități abandonul școlar este în
creștere și calitatea educației
foarte scăzută la nivelul fami-
liei. Există multe familii cu
grad ridicat de vulnerabilitate,
care nu au viziunea unei edu-
cații care să aibă drept scop
creșterea calității vieții pentru
copiii lor. Există familii care nu
au plecat niciodată din satul lor
și care nu au o viziune de edu-
cație pentru copiii lor în acord
cu nivelul de creștere socială
din Romania și din Europa.

Un grup de 15 voluntari din
Mioveni a intrat într-un dialog
direct cu tinerii și copiii din
cele trei comunități menționate;
aceștia își doresc să dezvolte în
satele lor grupuri locale de
tineri care să se implice în ac-
tivități de un larg interes pentru
ei. Își doresc să meargă în
tabere de formare și să se
crească altfel decât spiritul co-
munitar prezent.

Voluntarii din Mioveni au
fost în aceste sate și au realizat

activități de voluntariat: zile de
joaca în mod special. Așa au
cunoscut alți tineri dornici să se
dezvolte în structuri organizate
de tineret.

Reamintim că în Mioveni,
există un grup de aproximativ
60 de voluntari (tineri și adulți),
care realizează activități de vol-
untariat pentru comunitate: zile
de joacă, spectacole caritabile,
ateliere creative, activități de
ecologizare, competiții
sportive,etc. Aceste activități se
desfășoară cu regularitate și au
mai mult de 2000 de beneficiari
direcți.

De asemenea, aceştia sunt
voluntari constituiți în trei
grupuri de inițiativă (nume sta-
bilite în funcție de școlile în
care activează): TEAM
Mioveni, TEAM Iulia Zam-
firescu și TEAM George
Topârceanu.

Toate aceste grupuri s-au în-
ființat cu aproximativ un an în
urma: în TEAM Topârceanu
sunt elevi din școala de gim-
naziu, de la clasa a VII-a și a
VIII-a, 20 de elevi, în TEAM
Iulia Zamfirescu sunt 23 de
elevi de liceu, în TEAM
Mioveni sunt 17 tineri de toate
vârstele din comunitate.

TINERII DIN MIOVENI ȘI-AU PROPUS
SĂ FORMEZE  VOLUNTARI ÎN VEDEREA
CREȘTERII SOLIDARITĂȚII SOCIALE

DIN LOCALITĂŢILE LIMITROFE

Mioveniul, pe buzele
tuturor în Grecia! 
Ansamblul “PlaiAnsamblul “Plai
de dor”, pregătitde dor”, pregătit
de coregrafulde coregraful
Cătălin Oancea,Cătălin Oancea,
a participat îna participat în
perioada 14-20perioada 14-20
iulie a.c.,  la Fesiulie a.c.,  la Fes--
tivalul Intertivalul Inter--
naţional dinnaţional din
Ermionida -Ermionida -
“Summer nights“Summer nights
full of Music”full of Music”
(Porto Heli-(Porto Heli-
Grecia), ce seGrecia), ce se
desfăşoară subdesfăşoară sub
egida UNESCO. egida UNESCO. 

Alături de ansam-
blul emblematic pentru
oraşul Mioveni, au mai
fost prezenţi doi solişti
la fel de cunoscuţi: Ion
Moise Bădulescu şi Iz-
abel Cristescu. Prim-
irea a fost una de
excepție și, cum firea
românului este pri-
etenoasă, s-au și legat
câteva prietenii, care
cu ușurință ar putea să
se transforme într-o
colaborare fructuoasă.
Ansamblul a prezentat
o suită de dansuri

specifice zonelor fol-
clorice ale județului
Argeş. Dansatorii din
Mioveni au  reușit să
capteze atenția specta-
torilor și a celorlalți
participanți, aceștia
manifestându-și intere-
sul de a vizita Româ-
nia, judeţul Argeş și
oraşul Mioveni. Mai
mult decât atât,
dansatorii noştri au
primt invitaţii să
evolueze în China şi
Elveţia.

Ansamblul “Plai de dor” a reprezentat cu cinste oraşulAnsamblul “Plai de dor” a reprezentat cu cinste oraşul
Mioveni şi România la un eveniment marca UNESCOMioveni şi România la un eveniment marca UNESCO



Se distribuie gratuit!Se distribuie gratuit!

Tabăra de vară a
cercetaşilor, încă o
tradiţie la Mioveni

În perioada 23-26 iulie s-a des-
fășurat campul (tabăra) de vară a cerc-
etașilor din Mioveni. Spre deosebire
de anii precedenți, cand era organizat
pe locul actualei zone de picnic a
orașului Mioveni, anul acesta a avut
loc pe dealurile comunei Davidești, la
granița cu orașul Mioveni, langă cea
mai frumoasă rezervație naturală din
zonă: “Lacul lui Bârcă”.

Cei 17 copii, temerari și ex-
ploratori, împreună cu cei 5 lideri, au
petrecut cele câteva zile învățând să
construiască cu mâinile lor câteva
tipuri de construcții specifice cerc-
etașilor cum ar fi: o masă cu bănci, o
vatră suspendată, un umbrar, o
bucătărie. Toate acestea au fost ridi-
cate doar din materiale naturale: lemn
și sfoară de cânepă folosind unelte
tradiționale. Tinerii cercetași au în-

vățat cum trebuie să mânuiască un
fierăstrău, un topor, un ciocan, dar și
cât este de important să realizezi un
nod corect pentru ca întreaga con-
strucție să fie rezistentă. Autoritățile
comunei Davidești au pus la dispoz-
iție

materialul lemnos folosit la con-
strucții.

În pauzele dintre fiecare etapă a
construcției, au putut învăța de la invi-
tații lor, cum să acorde primul ajutor,
cum să procedeze în caz de dezastre
naturale sau au învățat câteva tehnici
de autoapărare. Nu a lipsit nici
tradiționalul hike (drumeție), pe
crestele dealurilor din împrejurimi,

descoperirea unui izvor cu apă pota-
bilă, jocurile și concursurile cu temat-
ică SCOUT.

Construcțiile de camp sunt speci-
fice cercetașilor din întreaga lume, ele
sunt realizate după anumite reguli, cu
unelte tradiționale și trebuie ca la ter-
minare să poată fi demontate și reci-
clate în așa fel încât să nu lase urme
în locurile în care au fost construite.

Campul este o tradiție la cercetași,
este cea mai importantă activitate din
viața de cercetaș. În lume se orga-
nizează anual mii de astfel de tabere,
unele dintre ele sunt locale, regionale,
naționale sau internaționale. 
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Monaliza Zegheru, profesoară de canto în vârstă de 26
de ani de la Centrul Cultural Mioveni, scrie pe contul său
de socializare de pe patul spitalului din Turcia în care face
tratament împotriva cancerului, că încă are nevoie de aju-
torul nostru financiar.

“AM NEVOIE ÎN CONTINUARE DE AJUTORUL
VOSTRU! VĂ ROG FIŢI ALĂTURI DE MINE!VĂ
MULŢUMESC!”, scrie Monaliza Zegheru.

Reamintim că acesta a fost diagnosticată la începutul
anului cu Rabdomiosarcom Alveolar, o formă de cancer
foarte rară şi agresivă.

Monalizei i-au fost afectate sinusurile, ochiul drept,
coloana vertebrală şi piciorul drept.

În prezent, Monaliza se afla la Liv Hospital Ulus din
Turcia. A fost operată la coloană, femur şi soldul drept, iar
acum urmează tratamentul de chimioterapie, cu speranta să
îi fie salvat şi ochiul, şi să poată extirpa tumoarea de la
nivelul capului.

Până acum au fost cheltuiţi 47.000 euro şi lupta este
abia la jumătate.

Cei care doresc să intre în luptă alături de Monaliza pot
face donații în următoarele conturi, deschise la BCR:
LEI – RO75RNCB0022095573790004
EURO – RO05RNCB0022095573790003
Cod Swift: RNCB RO BU
Titularul contului, Monaliza Ecaterina Zegheru.

IMPRESIONANT! MONALIZA ZEGHERU: 
„AM NEVOIE ÎN CONTINUARE DE AJUTORUL VOSTRU!

Foto:Liviu
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Iată care este programul
zilei, cu menţiunea că prin-
cipalele manifestări se vor
derula pe platoul Casei de
Cultură a Sindicatelor
„Dacia”:

Ora 18.00 - Spectacol
folcloric prezentat de:

� Ansamblul „Plai de
dor”;

� Grupul de mandoline
„Nova”;

� Fanfara şi formaţii ale
Centrului Cultural Mioveni.

Ora 18.00 - Primirea
delegaţiilor la Primăria
Oraşului Mioveni şi parada
cântecului, jocului şi portu-
lui popular, la care vor par-
ticipa ansamblurile din

străinătate şi Fanfara Teatru-
lui  „Al. Davila” – Piteşti.

Ora 19.30 - Spectacol
folcloric - muzical core-
grafic prezentat de formaţi-
ile participante.

Evenimentul ce se des-
făşoară sub egida „Sărbăto-
rilor Argeşului şi
Muscelului” – ediţia a IX-a

(10 – 22 august 2015), re-
uneşte ansambluri folclorice
din ţară şi din străinătate.
Anul acesta au onorat invi-
taţia de a participa la eveni-
ment grupuri de artişti din
Argentina, China, Coreea de
Sud, Franța, Georgia, Guam,
Letonia, Serbia şi Turcia.

JOI 13 AUGUST, ANSAMBLURILE DE LA 
FESTIVALUL „CARPAŢI” EVOLUEAZĂ  ÎN MIOVENI

Târg Apicol
la Mioveni

În perioada 11 – 13 septembrie
2015 a.c., pe platoul Casei de Cultură
a Sindicatelor Dacia se va desfășura
prima ediţie a Târgului Apicol
Mioveni, un eveniment  dedicat atât
consumatorilor de miere de albine,
cât și apicultorilor.

Târgul are drept scop promovarea
apiculturii și încurajarea consumului
de produse apicole şi va reuni apicul-
tori individuali şi firme de profil din
toată ţara care vor pune la dispoziția
publicului diverse sortimente de

miere, polen, propolis, lăptișor de
matcă, produse apicole – suplimente
nutritive, cosmetice naturiste comer-
cializate direct de către producători,
dar și utilaje și echipamente apicole.

Important!
Înscrierea participanţilor se face

prin completarea unui formular care
se găseşte pe site-ul Primăriei oraşu-
lui Mioveni -
www.primariamioveni.ro (Târg Api-
col Mioveni).

Formularul poate fi depus la
sediul instituţiei (Registratură), sau
transmis prin e-mail la
cic@primariamioveni.ro.

Deschiderea oficială a evenimen-
tului va avea loc vineri, 11 septem-
brie, începând cu orele 14.00.

Evenimentul este organizat de
Consiliul Local, Primăria oraşului
Mioveni, în colaborare cu Camera
Agricolă Argeş şi magazinul apicol
"Universul Albinelor". 

Apel pentru reducerea
consumurilor
nejustificate de apă

Având în vedere creşterea consumului de apă
generat de secetă, dar şi adresa A.N. Apele
Române nr. D15/23.07.2014, referitoare la
„Planul de Restricţii şi folosirea apei în perioade
deficitare”, conducerea Primăriei Mioveni face
apel către locuitorii oraşului să reducă consumul
de apă prin utilizarea ei strict în scop casnic şi
pentru consumul personal.

În numeroase cazuri s-a constatat că cetăţenii
utilizează apă pentru udatul grădinilor, al cul-
turilor agricole, spălatul curţilor, maşinilor sau
trotuarelor, fapt ce duce la scăderea presiunii
acesteia la orele de vârf, dar şi dublarea con-
sumurilor faţă de normalul proiectat.

În cazul în care vor fi semnalate probleme ma-
jore, S.C S.Ed.C Mioveni va avea în vedere sta-
bilirea unui program de restricţionare a furnizării
apei.


