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TELEFOANE UTILE:
Tel/Fax: Poliţia Locală Mioveni - 0348/445.855; NON-STOP
Tel/Fax Ofiţer de serviciu Primăria Mioveni - 0348/455.999; NON-STOP

Tel: Primăria Mioveni - 0348/450.000; 0348/455.444;
Fax: Primăria Mioveni - 0248/260.500;
Dispeceratul S.C. S.Ed.C Mioveni - 0348/457.102; 0736. 202.067 NON-STOP

PROGRAMUL DE LUCRU AL PRIMĂRIEI ORAŞULUI MIOVENI
LUNI, MIERCURI, între orele 08.00 - 16.00; MARŢI, JOI, între orele 08.00 - 17.00; VINERI, între orele 08.00 – 14.00.

Ziarul
MIOVENIMIOVENI

de

“Cetăţenii sunt egali în faţa legii și a autorităţilor publice” - Art. 16 CONSTITUŢIA ROMÂNIEI

��Nr. 273 / Martie 2016 ��
��Apare bilunar ��
��Tiraj: 2000 exemplare ��

www.primariamioveni.ro

Se distribuie gratuit!

Publicaţie 
bilunară 

editată de
către 

Primăria
Orașului
Mioveni

APIA: 
A început
Campania de
primire a
cererilor
unice de plată
pentru 2016  

PROGRAM 
PRELUNGIT
LA GHIŞEELE
PRIMĂRIEI
MIOVENI
Program de
colectare 
selectivă a
deşeurilor

ORAŞUL MIOVENI
S-A ÎNFRĂŢIT CU
LOCALITATEA
MĂGDĂCEŞTI

�� După ce în perioada 10 - 12 ianuarie
a.c., o delegaţie din Republica
Moldova, condusă de Ghenadie
Cazacu, preşedintele Uniunii Consili-
ilor Raionale din Moldova, și de Liuba
Cojocaru, primarul localității
Măgdăcești (Raionul Criuleni) a fost
prezentă în oraşul Mioveni, primarii Ion
Georgescu şi Liuba Cojocaru au sem-
nat la Măgdăcești (5-10 martie) acordul
de înfrăţire între cele două localităţi.
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SITUAŢIA CENTRALIZATĂ / ORAŞ
- AN ŞCOLAR 2015/2016
REZULTATELE EVALUĂRII NAŢIONALE
CLASA A VIII-A (pe tranşe de medii)
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SUPUNEM DEZBATERII PUBLICE 
�� Aprobarea cofinanţării de către Consiliul
Local Mioveni a lucrărilor de extindere a
conductei de  gaze naturale pe străzile
Dealul Viilor şi Aleea Poienii, oraş Mioveni.
�� Aprobarea cofinanţării de către Consiliul
Local Mioveni a lucrărilor de extindere a
conductei de  gaze naturale pe strada G-ral
Lăcătuşu (Soarelui), oraş Mioveni.
SUGESTIILE ŞI PROPUNERILE DUMNEAVOASTRĂ, REFERITOARE LA
ACESTE PROIECTE, SUNT AȘTEPTATE LA: - REGISTRATURA PRIMĂRIEI
ORAȘULUI MIOVENI SAU LA ADRESA: cic@primariamioveni.ro

Pag. 2

���� Joi, 7 aprilie a.c., orele 15.00, la Centrul Cultural
Mioveni, va avea cea de-a doua şedinţă publică pentru
dezbaterea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al
Oraşului Mioveni. Pag. 6

O NOUĂ DEZBATERE PUBLICĂ 
A PLANULUI DE  MOBILITATE URBANĂ

PROGRAMUL  DE FUNCŢIONARE PENTRU
CABINETELE  MEDICALE  DE LA 
DISPENSARELE MIOVENI ŞI COLIBAŞI
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Program de
colectare selectivă
a deşeurilor

În vederea menţinerii curăţeniei la
nivelul oraşului şi a asigurării con-
fortului cetăţenilor, Primăria
Mioveni, prin S.C Financiar Urban
SA în calitate de operator de
salubritate, colectează selectiv
deșeurile de ambalaje de hârtie,
carton şi plastic, după următorul
program:
�� Cartierele Racoviţa şi
Clucereasa, ultima miercuri din
fiecare lună;
�� Cartierele Colibaşi şi Făget,
ultima zi de luni din fiecare lună.
Menționam că deșeurile de hâr-
tie și carton trebuie să fie selec-
tate riguros (să nu fie
amestecate).
Sacii cu deşeurile reciclabile vor fi
aşezaţi în afara fiecărei proprietăţi.

PROGRAM 
PRELUNGIT
LA
GHIŞEELE
PRIMĂRIEI
�� Conducerea Primăriei
Mioveni le reaminteşte con-
tribuabililor că şi în acest an
pot beneficia de bonificaţii
pentru achitarea integrală şi
cu anticipaţie până pe 31
martie a impozitelor locale
pentru locuință, teren și
mașină: reducere de 10%
pentru persoanele fizice şi
de 5% pentru persoanele ju-
ridice.

Programul de încasare a tax-
elor locale în Mioveni a fost pre-
lungit pentru luna martie, tocmai
în ideea ca numărul contribua-
bililor care să beneficieze de re-
ducere să fie cât mai mare.
Iată care este programul:
�� Sâmbătă, 26.03,  8.00 -12.00;
�� Luni, 28.03,  8.00 - 18.00;
�� Marţi, 29.03, 8.00 - 18.00;
�� Miercuri, 30.03,  8.00 - 18.00;
�� Joi, 31.03,  08.00 - 18.00
(atât cât va fi necesar).

De asemenea, impozitele şi
taxele locale din Mioveni pot fi
achitate şi online, accesând site-
ul www.ghiseul.ro, Primăria
oraşului Mioveni . 

Informaţii suplimentare la
numărul de telefon 0348/455.666
sau pe e-mail la adresa: impozite-
sitaxe@primariamioveni.ro.

APIA: 
A început Campania de

primire a cererilor unice
de plată pentru 2016

1. Puț forat – Șc. Racovița Apa potabilă 22.02.2016
2. Puț forat – Lic. Iulia Zamfirescu Apa potabilă 22.02.2016
3.Puț forat - Șc. Liviu Rebreanu Apa potabilă 22.02.2016
4.Puț forat – Parcul Tineretului Apa potabilă 22.02.2016
5.Puț forat – Grădinița Campionii Apa potabilă 22.02.2016
6.Puț forat – Multifuncțioinala Faget Apa potabilă 22.02.2016
7.Puț forat – str. Mănăstirii, nr 64 Apa potabilă 29.02.2016
8.Puț forat – str. Valea Neagră-Colibași Apa potabilă 29.02.2016
9.Puț forat – str. Mănăstirii- Mănăstire Apa potabilă 29.02.2016
10.Puț forat – str. Râul Doamnei Apa potabilă 29.02.2016
11.Puț forat – str. Pleașa Apa potabilă 29.02.2016
12.Puț forat – Azilul de bătrâni-Colibași Apa potabilă 29.02.2016
13.Puț forat - Șc. Colibași Apa potabilă 29.02.2016
14.Puț forat – str. N. Racoviceanu Apa potabilă 29.02.2016
15.Puț forat – Calea Câmpulungului Apa potabilă 29.02.2016
16.Puț forat – str. Cărănești Apa potabilă 29.02.2016
17.Rețea - Șc. George Topârceanu Apa potabilă 29.02.2016
18.Rețea  - Grădiniță Colibași Apa potabilă 22.02.2016
19.Rețea-Gr.Șc.Construcții de Mașini Apa potabilă 22.02.2016
20.Rețea – Grădinița Racovița de Sus Apa potabilă 22.02.2016
21.Rețea – Grădinița Florile Soarelui Apa potabilă 16.02.2016
22.Rețea - Șc. Liviu Rebreanu Apa potabilă 16.02.2016
23.Rețea - Șc. Marin Sorescu Apa potabilă 16.02.2016
24.Rețea – Grădinița Tic Pitic Apa potabilă 16.02.2016
25.Rețea – Liceul Iulia Zamfirescu Apa potabilă 16.02.2016
26.Rețea - Șc. Făget Apa potabilă 16.02.2016
27.Rețea - Șc. Colibași Apa potabilă 16.02.2016
28.Rețea Grădinița Campionii Apa potabilă 16.02.2016

Conform Legii nr.458/2002 privind
calitatea apei potabile, administrația
publică locală are obligația să monitor-
izeze calitatea apei potabile din fântânile
publice și puțurile forate de pe raza
orașului Mioveni.

Sursele ce asigură apa potabilă, re-
spectiv fântâni, puțuri de mică si mare
adâncime și captări de apă, exploatate
în sistem local, vor fi controlate la un in-
terval de 1-3 luni, și totodată atunci când

situația o impune (precipitații abundente,
sesizări cetățeni) prin prelevare de
probe de apă și analize de laborator.

În acest sens Primăria orașului
Mioveni are încheiat contract de prestării
servicii cu Direcția de Sănătate Publică
Argeș în vederea efectuării deter-
minărilor fizico-chimice și microbiologice
ale apei potabile.

Situația calității apei potabile con-
form buletinelor de analiză:

Situația calității apei potabile 
din fântânile publice și puțurile 
forate de pe raza orașului Mioveni

Compartimentul Protecția Mediului vă informează 

ÎN ATENŢIA 
CONTRIBUABILILOR 
DIN MIOVENI

Având în vedere prevederile
legii nr. 227/2015 privind Codul Fis-
cal persoanele care dobân-
desc/înstrăinează terenuri, clădiri
sau mijloace de transport, au oblig-
aţia de a completa declaraţii fiscale
în vederea stabilirii impozitelor pe
terenuri, clădiri sau mijloace de
transport.

Împreună cu declaraţia fiscală
contribuabilii au obligaţia de a
depune documentele justificative
care atestă dreptul de proprietate
asupra terenurilor, cladirilor sau mi-
jloacelor de transport.

Serviciul Public Comunitar Local de Evi-
denţă a Persoanelor Mioveni vă aduce la
cunoştinţă faptul că în conformitate cu
prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 97/2005
eliberează o nouă carte de identitate în
următoarele cazuri:
� la expirarea termenului de valabilitate a ac-
tului de identitate care urmează    a fi
preschimbat;
� dacă s-a modificat numele sau prenumele
titularului, prenumele părinţilor, data ori locul
naşterii;
� în cazul schimbării domiciliului;
� în cazul schimbării denumirii sau a rangu-
lui localităţilor şi străzilor, al renumerotării
imobilelor sau rearondării acestora, al înfi-
inţării localităţilor sau străzilor;
� în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
� în cazul deteriorării actului de identitate;

� în cazul pierderii, furtului sau distrugerii ac-
tului de identitate;
� când fotografia din cartea de identitate nu
mai corespunde cu fizionomia titularului;
� în cazul schimbării sexului;
� în cazul anulării;
� pentru preschimabarea buletinelor de
identitate.

Cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea
termenului de valabilitate a actului de identi-
tate, titularul sau reprezentantul legal al aces-
tuia are obligaţia să solicite serviciului public
comunitar de evidenţă a persoanelor eliber-
area unei noi cărţi de identitate.

Astfel, pentru o bună desfăşurare a pro-
ceselor electorale din anul 2016, cetăţenii
care se regăsesc în situaţiile de mai sus sunt
invitaţi la sediul serviciului nostru pentru
punerea în legalitate cu acte de identitate.

ANUNŢ IMPORTANT
Serviciul Public Comunitar Local

de Evidenţă a Persoanelor Mioveni

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pen-
tru Agricultură (APIA) informează că
la 1 martie a început Campania de
primire a cererilor unice de plată
pentru anul 2016, în conformitate cu
prevederile legislației în vigoare, re-
spectând calendarul stabilit și
obiectivele propuse de instituție.
Astfel în perioada 01 martie – 16
mai, la centrele judeţene/locale ale
APIA se depun fără penalizări
cererile unice de plată. După data de
10 iunie a.c. vor fi percepute penal-
ități de 1% pentru fiecare zi lu-
crăroare de întârziere.

Cererile unice de plată sunt depuse
la Centrul Județean Argeș pentru fer-
mierii care solicită o suprafață mai
mare de 50 ha teren agricol și la cen-
trele locale pentru fermierii care soli-
ctiă o suprafață mai mică de 50 ha. În
campania 2016, declarațiile în sectorul
zootehnic se depun în funcție de teren.
La Centrul Județean se vor depune
doar declarațiile zootehnice, care so-
licită și teren agricol, peste 50 ha.

Pentru a utiliza timpul pe care APIA
l-a rezervat pentru primirea cererii,
este necesar ca fermierii să se pre-
zinte la data și ora la care sunt progra-
mați.

Fermierii vor depune o singură
cerere, chiar dacă deţin suprafeţe de

teren în diferite localităţi sau judeţe.
Cererile unice de plată se com-

pletează electronic în aplicația IPA on-
line, însă apoi fermierii trebuie să se
prezinte la APIA pentru depunerea
cererii de plată sau a modificărilor
aduse.

La depunerea cererii de plată fer-
mierii trebuie să prezinte la APIA:
�� Copie BI/CI;
�� Dovada deținerii unui cont bancar
activ;
�� Adeverința conform înscrisurilor din
registrul agricol, aferente anului curent
de cerere, care se completează pe
baza modelului-cadru prevăzut în
anexa nr.1; 
�� Copie conform cu originalul a con-
tractului de închiriere/concesiune a
suprafeței agricole, încheiat între fer-
mier și unitățile administrativ –teritori-
ale, după caz;
�� Copie conform cu originalul a con-
tractului de concesiune/arendă a
suprafeței agricole, încheiat între fer-
mier și Agenția Domeniilor Statului;
�� Dovezi verificabile fermier activ,
daca este cazul.

Materialele de informare referitoare
la Campania de primire a cererilor
unice de plată pentru anul 2016 sunt
disponibile pe site-ul APIA:
www.apia.org.ro .

- Modificarea articolului 6, astfel:
”(2) În conformitate cu art. 7 alin. (2) din

ordonantă, în cazul pajiștilor comunale con-
cesionate/închiriate în condițiile legii de către
asociațiile crescătorilor de animale, benefi-
ciarii plătilor sunt membrii asociației, respec-
tiv fermierii activi. Calculul suprafețelor
aferente fiecărui membru se efectuează pro-
porțional cu numărul de UVM deținut de
fiecare membru în parte la data de 1 martie
a anului de cerere, asigurându-se cel puțin
încărcătura minimă de animale de 0,3
UVM/ha, pentru suprafața concesion-
ată/închiriată de către asociație. Fiecare
membru al asociației, solicitant al plătilor di-
recte în calitate de fermier activ, prezintă la
APIA dovada utilizării acestor suprafețe de
pajiști permanente, respectiv copia de pe
contractul de concesiune/închiriere de pajiști
de către asociație și copia centralizatorului
care cuprinde acordul, datele de identificare,
numărul de animale deținute de către fiecare
membru al asociației, precum și suprafețele
alocate acestuia pe blocuri fizice, folosind
aplicația GIS, pusă la dispoziție de către
APIA. Centralizatorul se întocmește anual de
către asociație, se vizează de către primărie
și este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Fiecare membru al asociației, în cal-
itate de beneficiar al plătilor, declară la APIA
în cererea unică de plată suprafețele utilizate
de pajiște permanentă comunală care îi
revin, folosind codul de cultură aferent pa-
jiștilor permanente utilizate în comun. În
cazul suprafețelor utilizate în comun, fără de-
limitare fizică în teren, sancțiunile se cal-
culează proporțional cu suprafața declarată
de către fiecare fermier, membru al asoci-
ației, în blocul fizic în care a fost constatată
neconformitatea.

(4) Codul/codurile de exploatație
zootehnică și animalele declarate intr-o
cerere unică de plată, pentru asigurarea
încărcăturii cu animale pe pajiștile perma-
nente și/sau pentru solicitarea plătilor pentru
efectivele de animale, fac obiectul unei sin-
gure cereri unice de plată.

(5) Cooperativele agricole prevăzute la
art. 6 lit. e) din Legea nr. 566/2004, precum
și grupurile de producători care desfășoară
activitate agricolă în calitate de fermier activ
pe pajiștile aparținând uităților administrativ-
teritoriale, cu animalele pe care le dețin, pot
depune cererea de plată prin reprezentantul
legal, în conformitate cu actul constitutiv
și/sau statutul formei asociative.

(6) Membrii formelor asociative mențion-
ate la alin. (5) nu pot depune în mod individ-
ual cereri unice de plată în cadrul schemelor
de plăți pentru suprafețele sau animalele so-
licitate la plată de către forma asociativă”

Documentele care fac dovada utilizării
terenului și care atestă că terenul este la dis-
poziția fermierului, în conformitate cu
prevederile art. 8 alin (1) lit. n) din ordonanță:
� Adeverința conform înscrisurilor din

registrul agricol, aferente anului curent de
cerere, care se completează pe baza mod-
elului – cadru prevăzut în anexa nr. 1 și
� Copie conform cu originalul a contrac-

tului de închiriere/concesiune a suprafeței
agricole, încheiat între fermier și unitățile ad-
ministrativ-teritorial;”
� Copie CI/BI;
� Dovada deținerii unui cont bancar

activ;
� Dovezi verificabile fermier activ, daca

este cazul.
De asemenea, vă informam că în funcție

de suprafața care va fi alocata fiecărui mem-
bru al asociației, conform centralizatorului
prevăzut în Anexa Nr.2, acesta va putea
depune cerere unică de plată la centrele lo-
cale în cazul în care suprafața respectivă
este sub 50 ha sau la centrul județean Argeș
dacă suprafața depașește 50 ha.

Pentru o bună organizare a activității de
depunere Cereri în Campania 2016, avem
rugămintea să contactați atât centrele locale,
cât și centrul județean Argeș în vederea pro-
gramării membrilor asociației care vor
depune cereri unice de plată.

Director executiv APIA,
MARIUS STROESCU

În atenţia Asociațiilor Crescătorilor
de animale din județul Argeș
ADR nr. 234/22.02.2016 privind modificarea și 

completarea Ordinului ministrului agriculturii și 
dezvoltării rurale nr. 619/2015, vă aducem la cunoștință:

APIA: 



�� www.primariamioveni.ro �� www.primariamioveni.ro �� www.primariamioveni.ro ��

Ziarul de MIOVENI PAG. 3CULTURĂ - EDUCAțIECULTURĂ - EDUCAțIE

Scurt istoric
Grădiniţa cu Program Normal

Nr.1 Mioveni a fost înființată ca
unitate subordonată Școlii Gen-
erale Colibași (n.a. - vechea den-
umire a orașului Mioveni) în anul
școlar 1984 -1985, unitate care își
desfășura activitatea în patru
apartamente de bloc. Condițiile lo-
cale au impus ca în aproximativ
doi ani unitatea să cuprindă treptat
un număr de 11 apartamente
(populație tânără, oraș în plină
dezvoltare datorită Uzinei de auto-
turisme Dacia), fapt ce a condus
la solicitări din ce în ce mai multe
pentru cupriderea preșcolarilor în
grădiniță. Astfel, la 1 septembrie
1988, învățământul preșcolar cu
program normal din orașul Mioveni
se organizează în două unități
preșcolare, G.P.N. Nr.1 și G.P.N.
Nr.2 Mioveni, fapt ce împarte
orașul în două arondismente. Din
acel moment, Grădiniței Nr.1 îi
revin cinci apartamente în zona de
nord a orașului Mioveni. De-a lun-
gul timpului, unitatea a avut un
efectiv ce a variat între 9 și 13
grupe care, de cele mai multe ori,
funcționau cu peste 30 de copii. 

Din  anul 2006 unitatea se nu-
mește G.P.N. Nr.1„Florile Soarelui”
Mioveni și aparține în continuare
de Centrul bugetar Colibași. La 1
noiembrie 2010, șapte din cele
nouă grupe ale unității se mută
într-o clădire nouă cu destinație
specifică învățământului preșcolar,
iar două grupe funcționează în
continuare în apartamentul din
blocul  F9 . 

Construcția noii clădiri este re-

alizată exclusiv de către Consiliul
Local al orașului Mioveni, iar struc-
tura spațiilor este specifică progra-
mului prelungit – având în vedere
intenția de transformare a G.P.N.
în G.P.P. pentru a răspunde
nevoilor populației orașului nostru.
Cei 28 de copii înscriși pentru pro-
gram prelugit în anul școlar 2011-
2012 constituie o grupă ce
funcționează în incinta G.P.P. „Tic-
Pitic”. În anul școlar 2012-2013,
unitatea primește personalitate ju-
ridică, are buget propriu și ia nu-
mele Grădinița cu Program
Normal „Florile Soarelui” Mioveni.
Și în acest an școlar grupa de pro-
gram prelungit  funcționează în in-
cinta G.P.P. „Tic-Pitic” Mioveni.

Începând din anul școlar 2014-
2015, în cadrul G.P.N. „Florile
Soarelui” Mioveni a funcționat
efectiv o grupă de grădiniță de
program prelungit.

În prezent, G.P.N. „Florile
Soarelui” Mioveni funcționează  cu
9 grupe de copii preșcolari, re-
spectiv 7 grupe de program nor-
mal și 2 grupe de program
prelungit.

Conducerea
Organigrama G.P.N. „Florile

Soarelui” Mioveni cuprinde o
structură ierarhizată în mai multe
departamente, structurate la rân-
dul lor în comisii de lucru și o

comisie metodică. Doamna direc-
tor a unității este doamna prof.
Marilena Mănoiu. Consiliul de Ad-
ministrație este alcătuit din
reprezentanți ai Consiliului Profe-
soral, ai Sindicatului, ai Comitetu-
lui de Părinți și, nu în ultimul rând,
ai Consiliului Local.  

În anul școlar 2015-2016 în
unitatea noastră funcționează 9
grupe de preșcolari, astfel: 7 grupe
de program normal și 2 grupe de
program prelungit, având fiecare
denumiri distincte: grupa „Cân-
tăreții veseli”, prof. Simona Chili-
ment, grupa „Bamby”, prof.
Cristiana Gabriela Tavă, grupa
„Piticilor”, prof. Arsene Steliana-
Ionela, grupa „Fluturașii”, educ.

Marilena Mocanu, grupa
„Steluțele”, prof. Marilena Mănoiu,
grupa „Buburuzelor”, prof. Janina
Anghel, grupa „Florilor”, prof.
Georgeta Pătru, grupa „Iepurașii
isteți”, instit. Florentina Cristian și
prof. Geanina Nițu, grupa „Al-
binuțele vesele”, prof. Marin-
Lazarov Paula-Ramona și instit.
Oprea Geanina.

G.P.N. „Florile Soarelui”
Mioveni funcționează în acest an
școlar cu un număr total de 230
preșcolari înscriși.

Dintre cele 11 cadre didactice
care au normă de predare în uni-
tate, 8 sunt cadre didactice titu-
lare, 1 este suplinitoare, iar 2 sunt
detașate. De îngrijirea copiilor și

serviciile aferente postului se
ocupă 4 persoane care fac parte
din personalul nedidactic auxiliar.

Dotări
Grădinița dispune de 9 săli de

grupă dotate cu mobilier adecvat,
respectiv pentru program normal
și pentru program prelungit, o sală
multifuncțională care servește ca
sală de sport și pentru spectacole,
o bucătărie și sală de mese dotate
corespunzător, dar și spălătorie și
uscătorie. De asemenea, în incinta
unității există cabinet de contabili-
tate, un cabinet psihologic și un
cabinet medical.
Program de
funcționare

Programul de funcționare al
G.P.N. „Florile Soarelui” Mioveni
este:
� 08.00 - 13.00 pentru grupele

cu program normal; 
� 06.00 - 18.00 pentru grupele

cu program prelungit.

Date de contact
Datele de contact ale grădiniței

sunt: Str. Logofăt Stanciu Mi-
hoveanu nr.11, oraș Mioveni Jud.
Argeș, Telefon/ Fax: 0248/260911.

Motto:
„Fiecare copil pe care-l in-

struim este un om pe care-l
câștigăm”

(V. Hugo)

PROF. MARIN - LAZAROV
PAULA - RAMONA
OPREA GEANINA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL
„FLORILE SOARELUI” MIOVENI

Grădinița “Florile Soarelui”a fost inaugurată la 1 iunie 2011

Grădiniţa, cu o suprafaţă utilă de peste 1000 m.p. şi care beneficiază de un spaţiu verde de peste 5000 m.p.,
este investiţia Primăriei şi a Consiliului Local Mioveni, care au alocat fonduri pentru construirea clădirii cu

destinaţie de instituţie de învăţământ preşcolar, o premieră pentru Mioveni.  Dotările interioare ale spaţiilor de
învăţare şi de joacă au fost oferite de Automobile Dacia, partener al acestui demers.

Motto: „Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câștigăm” - V. Hugo

În anul 2011, de Ziua Copilului, Consiliul Local Mioveni şi Primăria oraşului au făcut cel mai frumos cadou copiilor din oraş: o grădiniţă nouă. Investiţia în e-
ducaţie s-a dovedit a fi pioritară pentru edilii urbei, astfel că, în oraşul Mioveni funcţionează câteva instituţii de învăţământ dotate corespunzător, cu spaţii mo-
derne, noi sau reablilitate în întregime, fără îndoială unele dintre cele mai modere din judeţ. Este şi cazul Grădiniţei cu program normal “Florile Soarelui”.

� Pământul este cea mai densă planetă din sis-
temul nostru solar. 
� Când o cometă se apropie de Soare, coada o
urmează. Când se îndepărtează de Soare, coada
este cea care merge în față.
� Dacă ai călători cu viteza luminii de la un capăt
la altul al galaxiei Calea Lactee, ti-ar trebui
100.000 de ani ca să termini călătoria. 
� Luminii de la Soare îi trebuie 8 minute până
atinge Pământul. Dacă Soarele s-ar stinge acum,
în 8 minute am rămâne în întuneric. 
n Luna  se depărtează de Pământ cu 3 cm pe an.
Gravitația Lunii este de 6 ori mai mică decât a
Pământului. De exemplu, dacă pe Pământ ai 42
de kg, pe Lună ai 7 kg.
� Marte are o suprafață care seamănă cu un
deșert pietros. Vulcani enormi și cratere vechi, ca
și dune de nisip sunt formele de relief de pe
Marte, iar polii sunt acoperiți de gheață. Aici se
găsește cel mai înalt vulcan din sistemul nostru
solar, de 3 ori mai înalt decât Everestul. Pe Marte
există un aliniament accidental de roci și alte for-
mațiuni geologice care, privit dintr-un anumit
unghi, se întâmplă să arate ca un chip de om.
� Jupiter este cea mai mare planetă din sistemul
nostru solar. În ea ar încăpea toate celelalte 8
planete. Suprafața lui poate fi acoperită de 11
suprafețe ale Pământului sau ar trebui 1.000 de
planete Pământ daca vrei să-i umpli volumul.
� Dacă știi culoarea unei stele, îți poți da seama
de temperatura ei: cele roșii sunt mai reci, cele
cu temperaturi medii sunt galbene și cele cu tem-
peraturile cele mai mari sunt albastre. 

Cristina GÎCEA,
Liceul Teoretic “Iulia Zamfirescu”, Mioveni

Ştiaţi  că...

I N V E S T I ț I E  Î N  E D U C A ț I E

ORAŞUL MIOVENI S-A ÎNFRĂŢIT CU
LOCALITATEA MĂGDĂCEŞTI

Primarii Ion Georgescu şi Liuba Cojocaru au semnat la
Măgdăcești  acordul de înfrăţire între cele două localităţi.

Centrul Cultural
Mioveni primește înscrieri
pentru cursurile de canto
popular, dans popular,
percuție și teorie muzicală,
mandolină și teatru (grupa
de vârstă 14 – 17 ani.)

Înscrierile vor avea

loc la sediul instituţiei, de
luni până vineri, între orele
08.00 - 20.00. 

Actele necesare pen-
tru înscriere: copie după
certificatul de naștere al
copilului (minorului) și
copie după buletinul sau

cartea de identitate a
părintelui. 

Relații suplimentare
puteți obține la numărul de
telefon și fax
0348.445.856, sau
0751.452.402 (prof. Puia
Minel).

Centrul Cultural Mioveni primește
înscrieri  la 5 dintre cursurile gratuite

�� După ce în perioada 10 - 12 ianuarie a.c., o delegaţie din Republica Moldova,
condusă de Ghenadie Cazacu, preşedintele Uniunii Consiliilor Raionale din
Moldova, și de Liuba Cojocaru, primarul localității Măgdăcești (Raionul Criuleni)
a fost prezentă în oraşul Mioveni, primarii Ion Georgescu şi Liuba Cojocaru au
semnat la Măgdăcești (5-10 martie) acordul de înfrăţire între cele două localităţi.

Între cele două localităţi
partenere s-au derulat o serie
de schimburi culturale şi de
bune practici administrative (în
perioada 1-3 februarie o dele-
gaţie alcătuită din funcţionari
publici din Primăria Măgdăcești
a fost la Mioveni), dorinţa reci-
procă fiind de a desfăşura ra-
porturile bune de colaborare

prin semnarea, în cadru oficial,
a documentelor ce reprezintă
acordul de înfrăţire.

Momentul festiv de
semnare a acordului a avut loc
marţi, 8 martie a.c., în sala de
şedinţe a Primăriei Măgdăceşti,
în prezenţa consilierilor locali, a
parlamentarilor din zonă, a del-
egaţiei din Mioveni, a reprezen-

tanţilor instituţiilor publice, a
cetăţenilor şi a presei locale.

Printre altele, acordul de în-
frățire dintre Mioveni și
Măgdăceşti prevede derularea
de proiecte comune în adminis-
trație publică, educație (între
școlile din orașul Mioveni și
Măgdăcești), cultură şi sport.
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SUGESTIILE ŞI PROPUNERILE DUMNEAVOASTRĂ, REFERITOARE LA ACESTE PROIECTE, SUNT AȘTEPTATE LA:
REGISTRATURA PRIMĂRIEI ORAȘULUI MIOVENI SAU LA ADRESA: cic@primariamioveni.ro

R A P O R T
CĂTRE CONSILIUL LOCAL MIOVENI

Referitor la: Aprobarea cofinanţării de către Consiliul  Local
Mioveni a lucrărilor de extindere a conductei de  gaze naturale

pe străzile Dealul Viilor şi Aleea Poienii, oraş Mioveni.
Oraşul Mioveni este în continuă dezvoltare da-

torită investiţiilor derulate de Consiliul Local dar şi de
către alţi investitori privaţi.  În momentul de faţă există
locuinţe situate pe străzile Dealul Viilor şi Aleea
Poienii, ai căror proprietari  au solicitat  branşarea
acestora la reţeaua de alimentare cu gaze naturale.
Cetăţenii care deţin locuinţe pe străzile anterior
menţionate au solicitat S.C. DISTRIGAZ SUD
RETELE S.R.L. o propunere comercială în vederea
extinderii reţelei de alimentare cu gaze naturale pe
străzile Dealul Viilor şi Aleea Poienii, dar costurile es-
timate de  operatorul licenţiat depăşeşte posibilităţile
financiare ale  acestora; prin urmare,  cetăţenii s-au
adresat Consiliului Local Mioveni în vederea ex-
ercitării de către acesta a dreptului de a cofinanţa ex-
tinderea reţelei de alimentare cu gaze naturale, în
folosul locuitorilor zonei respective. Procedura legală
prevede efectuarea de către operatorul S.C. DIS-
TRIGAZ SUD RETELE S.R.L.a unei analize de
rentabilitate privind extinderea solicitată de către Con-
siliul Local .

Din analiza de rentabilitate efectuată de către S.C.
DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. privind investiţia
„Extindere reţea de alimentare cu gaze naturale str.
Dealul Viilor şi Aleea Poienii,  oraş Mioveni”, a  rezul-
tat că aceasta nu poate acoperi suma totală necesară

realizării acestei investiţii.   
În conformitate cu prevederile art. 151 din Legea

123/2013 a energiei electrice şi gazelor naturale ac-
tualizată  „În cazul în care realizarea obiec-
tivelor/conductelor  ....nu este economic justificată
pentru operatorul de distribuţie sau operatorul de
transport şi de sistem, solicitantul (Consiliul Local)
poate participa în cotă-parte la finanţarea obiec-
tivelor/conductelor.” Consiliul Local Mioveni are drep-
tul de a participa la cofinanţarea lucrărilor necesare
pentru conectarea la sistemul de distribuţie operat de
S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L. cu o cotă-parte
reprezentând acea valoare a lucrării care, potrivit
studiului tehnico-economic, nu este economic justifi-
cată pentru operatorul licenţiat.

Pentru realizarea acestei investiţii, propunem
să fiţi de acord cu cofinanţarea  de către Consiliul
Local Mioveni a lucrărilor de extindere a con-
ductei de gaze naturale pe străzile Dealul Viilor şi
Aleea Poienii, cu suma de  426.808,80 lei cu TVA.

Cofinanţarea lucrărilor sus menţionate se va face
din bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local
Mioveni pe anul 2016.

R A P O R T
CĂTRE CONSILIUL LOCAL MIOVENI

Referitor la: Aprobarea cofinanţării de către Consiliul Local
Mioveni a lucrărilor de extindere a conductei de  gaze naturale

pe strada G-ral Lăcătuşu (Soarelui), oraş Mioveni.
Oraşul Mioveni este în continuă dezvoltare da-

torită investiţiilor derulate de Consiliul Local dar şi de
către alţi investitori privaţi.  În momentul de faţă există
locuinţe situate pe strada G-ral Lăcătuşu (Soarelui), ai
căror proprietari  au solicitat  branşarea acestora la
reţeaua de alimentare cu gaze naturale.  Cetăţenii
care deţin locuinţe pe străzile anterior menţionate au
solicitat S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. o
propunere comercială în vederea extinderii reţelei de
alimentare cu gaze naturale pe strada G-ral Lăcătuşu
(Soarelui), dar costurile estimate de  operatorul li-
cenţiat depăşeşte posibilităţile financiare ale  aces-
tora; prin urmare,  cetăţenii s-au adresat Consiliului
Local Mioveni în vederea exercitării de către acesta a
dreptului de a cofinanţa extinderea reţelei de ali-
mentare cu gaze naturale, în folosul locuitorilor zonei
respective. Procedura legală prevede efectuarea de
către operatorul S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE
S.R.L.a unei analize de rentabilitate privind extinderea
solicitată de către Consiliul Local .

Din analiza de rentabilitate efectuată de către S.C.
DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. privind investiţia
„Extindere reţea de alimentare cu gaze naturale str.
G-ral Lăcătuşu (Soarelui),  oraş Mioveni”, a  rezultat
că aceasta nu poate acoperi suma totală necesară
realizării acestei investiţii.   

În conformitate cu prevederile art. 151 din Legea
123/2013 a energiei electrice şi gazelor naturale ac-
tualizată  „În cazul în care realizarea obiec-
tivelor/conductelor  ....nu este economic justificată
pentru operatorul de distribuţie sau operatorul de
transport şi de sistem, solicitantul (Consiliul Local)
poate participa în cotă-parte la finanţarea obiec-
tivelor/conductelor.” Consiliul Local Mioveni are drep-
tul de a participa la cofinanţarea lucrărilor necesare
pentru conectarea la sistemul de distribuţie operat de
S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L. cu o cotă-parte
reprezentând acea valoare a lucrării care, potrivit
studiului tehnico-economic, nu este economic justifi-
cată pentru operatorul licenţiat.

Pentru realizarea acestei investiţii, propunem
să fiţi de acord cu cofinanţarea  de către Consiliul
Local Mioveni a lucrărilor de extindere a con-
ductei de gaze naturale pe str. G-ral Lăcătuşu
(Soarelui), cu suma de  99.345,60 lei cu TVA.

Cofinanţarea lucrărilor sus menţionate se va face
din bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local
Mioveni pe anul 2016.

DIRECTOR ECONOMIC,    
GHEORGHIŢA SAVA
BIROU URMĂRIRE INVESTIŢII,

DĂNUŢ PROCA

BIROU PATRIMONIU,
ILEANA MILOŞ

CONSILIER JURIDIC,
MĂDĂLINA GEORGESCU

DIRECTOR ECONOMIC,    
GHEORGHIŢA SAVA
BIROU URMĂRIRE INVESTIŢII,

DĂNUŢ PROCA

BIROU PATRIMONIU,
ILEANA MILOŞ

CONSILIER JURIDIC,
MĂDĂLINA GEORGESCU

S U P U N E M    D E Z B A T E R I I    P U B L I C E
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SITUAŢIA CENTRALIZATĂ / ORAŞ  AN ŞCOLAR 2015/2016
REZULTATELE EVALUĂRII NAŢIONALE 

CLASA A VIII-A (pe tranşe de medii) ŞCOLI GIMNAZIALE MIOVENI

1. Şcoala Gimnazială “Liviu Rebreanu”
2. Şcoala Gimnazială “G. Topârceanu”
3. Liceul Teoretic “Iulia Zamfirescu”
4. Şcoala Gimnazială nr. 1 Mioveni (Colibaşi)
TOTAL

102
88 (5 absenți)

80
22

287

57
14
25
17
113

11
20
12
2

45

8
14
15
2

39

8
11
19
1

39

11
15
6
0

32

7
9
3
0

19

-
-
-
-
-

44,12%
83,13%
68,75%
22,73%
60,63%

Şcoala Gimnazială Număr de elevi Note<5 5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 9,99 10 Procent < 5

L IMBA ȘI  L ITERATURA ROMÂNĂ

1. Şcoala Gimnazială “Liviu Rebreanu”
2. Şcoala Gimnazială “G. Topârceanu”
3. Liceul Teoretic “Iulia Zamfirescu”
4. Şcoala Gimnazială nr. 1 Mioveni (Colibaşi)
TOTAL

102
88 (5 absenți)

80
22

287

76
36
52
17

181

7
12
16
3

38

7
15
5
1

28

7
7
1
1

16

4
8
6
0

18

1
5
0
0
6

-
-
-
-
-

25,49%
56,63%
35,00%
22,73%
36,93%

Şcoala Gimnazială Număr de elevi Note<5 5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 9,99 10 Procent < 5

MATEMATICĂ

Rolul simulărilor,
atât la evaluarea
națională, cât și la ba-
calaureat, este unul

reglator, în sensul iden-
tificării de către elevi,
profesori și părinți, a
nivelului real de

pregătire atins până la
momentul testelor pen-
tru ca, mai apoi, să se
poată stabili planuri re-

mediale individuale.
Astfel, Ministerul Edu-
cației a solicitat inspec-
toratelor școlare

judeţene măsuri reme-
diale adecvate, în ved-
erea unei mai bune
pregătiri a elevilor din

clasa a VIII-a. Iată rezul-
tatele obținute în școl-
ile gimnaziale din
orașul Mioveni:

PROGRAMUL  DE FUNCŢIONARE PENTRU CABINETELE 
MEDICALE  DE LA DISPENSARELE MIOVENI ŞI COLIBAŞI

PARTER
Specializarea - Cabinet medical Luni Marţi Miercuri Joi Vineri

1. Medic primar Medicină de Familie Dr. Nicolescu Simona 13:30-19:30 7:30-13:30 7:30-13:30 13:30-19:30 7:30-13:30
2. Medic primar Medicină de Familie Dr. Răţoi Genica 8:30-13:30 13:30-18:30 13:30-18:30 8:30-13:30 13:30-18:30
3. Medic primar Medicină de Familie Dr. Savu Antoaneta 8:00-14:00 14:00-20:00 14:00-20:00 8:00-14:00 14:00-20:00
4. Medic primar Medicină de Familie Medicină Gen. Dr. Stroescu Mariana 13:00-19:00 8:00-14:00 8:00-14:00 13:00-19:00 8:00-14:00
5. Medic primar Medicină de Familie Medicină Generală Dr. Zaharescu Simona 13:00-19:00 8:30-14:30 8:30-14:30 13:00-19:00 8:00-14:00

Ian, Mart, Mai, Iul, Sept, Nov
6. Medic primar Medicină de Familie Medicină Generală Dr. Iliescu Simona 8:00-13:00 14:00-19:00 14:00-19:00 8:00-13:00 14:00-19:00

Ian, Mart, Mai, Iul. Sept, Nov
7.Medic primar Medicină de Familie Medicină Generala Dr. Miloiu Silvia 8:00-14:00 13:00-19:00 13:00-19:00 8:00-14:00 8:00-14:00
8. Medic primar Medicină de Familie Dr. Stan Diana 14:00-19:00 9:00-14:00 14:00-19:00 9:00-14:00 9:00-14:00
9. Planificare familială Dr. Neacşu Daniela 7:00-14:00 12:00-19:00 7:00-14:00 12:00-19:00 7:00-14:00
10. Medic specialist – Stomatologie generală Dr. Pătroi Petre 13:00-19:00 8:00-13:00 13:00-19:00 13:00-19:00 8:00-13:00
11. Medic Stomatolog Dr. Stoica Agata 9:00-12:00 14:00-18:00 14:00-18:00 9:00-12:00 9:00-12:00

Ian, Mart, Mai, Iul, Sept, Nov
12. Medic Stomatolog Dr. Morlova Leonard 13:00-19:00 9:00-13:00 13:00-19:00 9:00-13:00 13:00-19:00
13. Radiografii dentare 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-15:00

14:00-18:00 14:00-18:00 14:00-18:00 14:00-18:00

ETAJ 1
Specializarea Cabinet medical Luni Marţi Miercuri Joi Vineri

1. Medic primar Medicină de Familie Dr. Stanciu Elena Livia 8:30-13:30 14:00-19:00 8:30-13:30 14:00-19:00 8:30-13:30
2. Medic primar Medicină de Familie Dr. Andrei Elena 8:30-13:30 8:30-13:30 14:00-19:00 14:00-19:00 8:30-13:30
3. Medic primar Medicină de Familie Dr. Eşanu Claudia 14:00-19:00 14:00-19:00 8:30-13:30 8:30-13:30 14:00-19:00
4. Medic primar Medicină de Familie Dr. Georgescu Marilena 8:30-13:30 8:30-13:30 14:00-19:00 14:00-19:00 8:30-13:30
5. Medic primar Medicină de Familie Dr. Stanciu Maria 13:00-19:00 7:30-13:30 13:00-19:00 7:30-13:30 9:00-15:00
6. Medic specialist O R L Dr. Onicel Cristian 7:00-14:00 12:00-19:00 7:00-14:00 12:00-19:00 7:00-14:00
7. Medic primar dermatologie Dr. Ionescu Elena 14:00-19:30 9:00-14:00 9:00-14:00 14:00-19:00 9:00-13:00
8. Medic Pediatru Dr. Popescu Silvia Vasilica 8:00-15:00 8:00-15:00 13:30-19:30 8:00-15:00 8:00-15:00
9. Tehnician dentar Dr. Sora Cornelia 10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00
10. Fizioterapie Dr. Brăslaşu Liviu 7:00-15:00 12:00-20:00 7:00-15:00 12:00-20:00 7:00-15:00
11. Laborator Recoltări Analize medicale Spital Racoviţa 7:00-9:00 7:00-9:00 7:00-9:00 7:00-9:00 7:00-9:00
12. Laborator Recoltări  Analize medicale IDS laboratories 7:30-10:00 7:30-10:00 8:30-10:00 7:30-10:00 7:30-10:00     10.00 - 10.30

eliberare rezult.
13. Medic primar Medicină internă Dr. Moraru Constantin 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-12:00 8:00-16:00

14:00-18:00

14. Stomatologie SC DentiStart Sora SRL 10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00 -
15. Ecografie Dr. Răţoi Genica - 15:00-18:00 10:00-12:00 15:00-18:00 10:00-12:00

ETAJ 2
Specializarea Cabinet medical Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Observații

1. Laborator Medsense Recoltări analize medicale 7:30-11:00 7:30-11:00 7:30-11:00 7:30-11:00 7:30-11:00 11.30 - 15.30 elib. rezult.
2. Psihologie Dr. Sachelarie Elena 14:00-20:00 9:00-15:00 14:00-20:00 14:00-20:00 9:00-15:00
3. Urologie Dr. Constantinescu 15:30-17:30 - 15:30-17:30 - 15:30-17:30
4. SC Costimar SRL Ortezare/Protezare 8:00-20:00 8:00-20:00 8:00-20:00 8:00-20:00 8:00-20:00 Programe educaționale

Osteopatie/Nutriţie 8:00-20:00 8:00-20:00 8:00-20:00 8:00-20:00 8:00-20:00 și consiliere
Kinetoterapie 8:00-20:00 8:00-20:00 8:00-20:00 8:00-20:00 8:00-20:00

5. SC Ceramida SRL Dr. Ştefan Mihaela 8:30-18:30 8:30-18:30 8:30-18:30 8:30-18:30 8:30-18:30
6. SC Clarfon SRL Audiometrie - 10:00-16:00 - 10:00-16:00 -

DISPENSAR COLIBAȘI
Specializarea Cabinet medical Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Observații
1. Medic specialist Medicină de Familie Dr.Bondoc Mihaela 14:00-19:00 8:30-13:30 8:30-13:30 14:00-19:00 14:00-19:00 -
2. Medic primar Medicină de Familie Dr.Sandu Magdalena 8:30-13:30 13:30-18:30 13:30-18:30 8:30-13:30 8:30-13:30 -
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JOHNNY BĂDULESCU A
CÂȘTIGAT UN NOU TROFEU

TINERI CU CARE NE MÂDRIM

sursa: BOTOŞANI ONLINE

Argeșeanul Ion (Johnny) Moise Bădulescu a obținut o
nouă recunoaștere a calităților sale vocale deosebite.
Johnny a câștigat Trofeul Festivalului „Mărțișor Doro-
hoian”, desfășurat weekend-ul trecut în municipiul Doro-
hoi, convingând juriul să-i acorde Marele Premiu și,
odată cu el, 1.000 de euro.
„Sunt foarte fericit! Îmi doresc de trei ani să vin la Doro-
hoi şi doar anul acesta am reuşit. Mulţumesc juriului
pentru încredere, mulţumesc părinţilor mei, care m-au
susţinut de fiecare dată şi au venit cu mine! Felicit orga-
nizatorii pentru un festival de clasă foarte înaltă, felicit
colegii care merită toate aplauzele! Am întâlnit oameni
minunaţi, este un public minunat şi mi-a făcut plăcere să
cânt pe această scenă.”, a spus Ion (Johnny) Moise Bă-
dulescu, citat de btonline.ro.

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU – Bucureşti
face înscrieri pentru Anul  Universitar 2016–2017
la CENTRUL DE STUDII SUPORT pentru în-
văţământ la distanţă CURTEA DE ARGEŞ din B-
dul Basarabilor nr. 15 pentru:
I. FACULTATE DE FINANŢE-BĂNCI, CONTABIL-
ITATE ŞI  ADMINISTRAREA AFACERILOR
� Studii de LICENŢĂ la specializările:
� FINANŢE – BĂNCI
� CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE
GESTIUNE
(La toate specializările se primesc studenţi şi în
anul II în condiţiile legii).
� Studii de MASTER la specializările:
� POLITICI FINANCIARE DE ÎNTREPRINDERE
� MANAGEMENTUL FINANŢĂRII
PROIECTELOR EUROPENE
� BĂNCI ŞI PIEŢE FINANCIARE
II. Pentru absolvenţii de învăţământ superior
care doresc să lucreze în învăţământ DEPAR-
TAMENTUL DE SPECIALITATE CU PROFIL PSI-
HOPEDAGOGIC  face înscrieri la Programul de
formare psihopedagogică şi certificare a com-
petenţelor pentru profesia didactică prin PRO-
GRAMUL COMPACT (Nivelul I şi Nivelul II) cu
durata de 1 an conform Legii 1/2011 şi Ordo-
nanţa de urgenţă nr. 49/2014 şi metodologiei
MENCŞ.

ATENŢIE:
Oferta se adresează deopotrivă absolvenţilor cu
diplomă de bacalaureat, cât şi absolvenţilor cu
studii superioare care doresc să lucreze în dome-
niul didactic şi nu numai.
În viitor specialiştii în domeniul economic vor fi so-
licitaţi cu prioritate, în special în învăţământul de
toate gradele care trebuie să ofere elevilor cunoşt-
inţe economice, deoarece este necesar ca cele
mai multe cadre didactice să opteze pentru a doua
specializare în domeniul economic.
Toate specializările noastre sunt ACREDITATE
Informaţii suplimentare zilnic la sediul Centru-
lui din Curtea de Argeş – Bdul Basarabilor nr.
15 şi la telefon: 0248/729501, mobil:
0741999761 sau accesând www.um.ro.

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU – Bucureşti 
face înscrieri pentru Anul  Universitar 2016–2017

Cursuri de GO în Mioveni
Începând cu data de 2 aprilie a.c., Centrul Cultural

Mioveni în parteneriat cu Federația Română de GO, orga-
nizează cursuri de inițiere și perfecționare în GO pentru
copii, tineri și adulți. Vârsta minimă pentru înscriere este
de 5 ani. Cursurile vor fi gratuite și se vor ține în fiecare
sâmbătă, între orele 10.30 – 12.30, la Centrul Cultural
Mioveni, etajul I. Pentru înscrieri și detalii suplimetare vă
rugăm să ne contactați la numărul de telefon:
0733.696.410 (Ilie Sebastian).

Ilie Havier - Puștiul de
AUR de la Mioveni

Ilie Havier, sportivul de la
Mioveni a obținut locul I la Com-
petiția de tenis organizată în Bu-
curești, la sfârșitul săptămânii
trecute - Cupa Nitech.

Robert Bînă, antrenorul
micuțului, s-a declarat mulțumit de
evoluția elevului său si a ținut să
mulțumească CS Dacia Mioveni
2012 pentru susținere.

���� Micuții sportivii ai C.S.Micuții sportivii ai C.S.
Dacia Mioveni 2012 au reDacia Mioveni 2012 au re --
confirmat performanțeleconfirmat performanțele
obținute până în prezent,obținute până în prezent,
având o prestație  bună înavând o prestație  bună în
competițiile la care au parcompetițiile la care au par --
ticipat.ticipat.

Astfel, sportivii secţiei de karate a
clubului CS Dacia Mioveni 2012 au
participat în perioada 4-6 martie a.c.,
la Campionatul Național de Karate
Shotokan WSF(Târgu Secuiesc),
unde au participat peste 350 de
sportivi din 27 de cluburi.

C.S. Dacia Mioveni 2012 a fost
reprezentat de 11 sportivi, elevi ai

profesorului Sebastian Ene, care au
reuşit să obţină 26 medalii, dintre
care 9 de aur, 4 de argint şi 13 de
bronz.

Medaliaţii au fost: Floricică Raris –

3 medalii de aur; David Dumitra – 1
medalie de aur, 1 medalie de argint, 1
medalie bronz; Leonard Vlad – 2
medalii de argint, 1 medalie bronz;
Şefan Stanciu – 1 medalie de argint;

Cătălin Georgescu – 1 medalie de
aur, 2 medalii de bronz; Elisei Anto-
nio – 2 medalii de aur; Laurențiu
Catrinescu – 2 medalii de aur, 1
medalie de bronz; Alexandra Stanciu
– 2 medalii de bronz; Ionescu Radu
–  2 medalii de bronz; Gabriel Pufu –
2 medalii de bronz şi Robert Zamfira
– 2 medalii de bronz.

Participarea la acest campionat a
fost benefică atât pentru verificarea,
cât şi pentru continuitatea com-
petiţională necesară perfecţionării
karatiştilor din Mioveni.

Conducerea clubului îi felicită pe
sportivi pentru performanţele obţinute
şi le mulţumeşte părinţilor pentru
susţinere. 

Medalii pentru karateka din Mioveni

�� Autoritatea
Națională Sanitară
Veterinară și pen-
tru Siguranța Ali-
mentelor, prin
structurile sale
specializate, de la
nivel central și teri-
torial, va desfășura
în perioada aprilie -
iunie a.c., campa-
nia de vaccinare
antirabică a vulpi-
lor de pe teritoriul
României, prin dis-
tribuirea aeriană și
distribuirea manu-
ală a momelilor
vaccinale an-
tirabice.

Măsurile de pre-
venire și protecție ce

trebuie respectate de
către populație în
zonele de vaccinare:
� Toți câinii vor fi

legați, sau ținuți
închiși, timp de 14 zile,
de la declanșarea
campaniei, plimbarea
în locurile publice fiind
permisă numai în lesă
și cu botniță;
� pe teritoriile su-

puse vaccinării este
interzis pășunatul ani-
malelor timp de 14
zile;
� persoanele

care găsesc animale
moarte (vulpi) pe teri-
toriile supuse vac-
cinării, sunt obligate
să le lase neatinse și
să anunțe imediat un
medic veterinar, ad-

ministrația publică lo-
cală sau unitatea de
vânătoare, în scopul
prelevării cadavrului;
� dacă se

găsește o momeală
vaccinală într-o zonă
în care sunt copii sau
animale de companie,
cu ajutorul unei pungi
de plastic, să prote-
jeze momeala și să
anunțe medicul veteri-
nar;
� dacă se

găsește o momeală
vaccinală al cărei am-
balaj (înveliș) este
desfăcut, spart sau
distrus, cu mâinile pro-
tejate de mănuși să
plaseze momeala într-
o pungă de plastic și
să anunțe medicul vet-

erinar din cea mai
apropiată localitate
pentru a ridica mo-
meala respectivă;
� aceste momeli

vaccinale nu sunt des-
tinate animalelor do-
mestice (câini și

pisici);
� aceste momeli

sunt autorizate pentru
utilizarea la animale
sălbatice (vulpi din
mediul silvatic).

La 45 de zile
după terminarea cam-

paniei de vaccinare,
cu ajutorul gestionar-
ilor fondurilor de vână-
toare, vor fi organizate
vânători de control, în
scopul evaluării efi-
cienței vaccinării.

Pentru a marca
Ziua Mondială a
Teatrului, "Clubul
Veseliei" al Centru-
lui Cultural Mioveni,
vă invită luni, 28
martie a.c., la două
spectacole gratuite
ce se vor desfășura
în sala mare a insti-
tuţiei.

Astfel, de la ora
11.30, grupa mică

de teatru va
prezenta câteva
scenete umoristice
și teatru clasic, pen-
tru elevii claselor I –
IV, iar de la ora
18.00, grupa mare
a clubului va pune
în scenă fragmente
din “Moromeții” și
scenete umoristice,
pentru elevii
claselor V – VIII și

liceu.
Micii actori sunt

pregătiți de prof.
Ionuț Vlad sub în-
drumarea căruia
sunt organizate pe-
riodic spectacole
gratuite pentru iu-
bitorii de teatru din
oraş. Intrarea este
și de această data
liberă!

ZIUA MONDIALĂ A 
TEATRULUI  SĂRBĂTORITĂ  PRIN DOUĂ 

SPECTACOLE  LA MIOVENI

Cetăţenii interesaţi de strate-
gia administraţiei locale în privinţa
evoluţiei infrastructurii, a reducerii
nivelului de poluare etc., pot par-
ticipa la o această dezbatere.

Planul de Mobilitate Urbană
constituie o parte componentă a
Planului Urbanistic General al
unei localităţi.

Existenţa acestui document
strategic condiţionează finanţarea
proiectelor care vizează îm-
bunătăţirea mobilităţii la nivel
urban prin intermediul Programu-

lui Operaţional Regional 2014-
2020, Axele prioritare 3.2. şi 4.1
"Promovarea strategiilor de reduc-
ere a emisiilor de dioxid de carbon
pentru toate tipurile de teritoriu, în
particular zone urbane, inclusiv
promovarea planurilor sustenabile
de mobilitate urbană și a unor mă-
suri relevante pentru atenuarea
adaptărilor".

La nivelul oraşului Mioveni,
elaborarea planului a început în
data de 4 august 2014, cu analiza
tuturor planurilor şi strategiilor pe

care le are Primăria în domeniul
infrastructurii şi transportului în
oraş.

În data de 17 septembrie
2015, la Centrul Cultural a avut
loc prima consultare publică
privind elaborarea acestui plan.

Lipsa pistelor pentru biciclişti,
traficul aglomerat pe principalele
artere, precum şi necesitatea re-
alizării unei centuri ocolitoare pen-
tru transportul de marfă, au fost
principalele probleme identificate
la prima dezbatere.

���� Joi, 7 aprilie a.c., orele 15.00, la Centrul Cultural Mioveni, va
avea cea de-a doua şedinţă publică pentru dezbaterea Planului de
Mobilitate Urbană Durabilă al Oraşului Mioveni.


