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Se spune că arta quilling,
a rulării estetice a hârtiei,
este străveche. Iniţial, în
secolele IV-V, meşterii rea-
lizau broderii din fâşii meta-
lice, în filigran metalic.
După descoperirea hârtiei,
acest material a început să
fie folosit în arta decorării.
În mănăstiri, călugării deco-
rau cărţile sfinte, mobilierul
sau icoanele cu fâşii de hâr-
tie. Cele mai vechi piese

decorate cu elemente quil-
ling datează din perioada
timpurie a secolului al
XVII-lea. Cu vremea, quil-
lingul a devenit foarte popu-
lar şi un mod de petrecere a
timpului liber pentru doam-
nele din epoca Victoriană
(1837-1901). Scriitoarea
Charlotte Bronte a decorat,
în quilling, o cutie pentru
ceai. Fiica regelui George al
III-lea al Marii Britanii, Eli-

zabeth, a fost o maestră în
arta rulării estetice a hârtiei.

Tehnica presupune folo-
sirea unor fâşii de hărţi.
Acestea pot fi diferite ca
mărime (lungime şi lăţime)
şi sunt alese corespunzător
elementului pe care dorim
să-l realizăm. Avem nevoie
de un instrument de rulare a
hârtiei: acul de quilling,
adeziv, o foarfecă şi multă
imaginatie.

Si ca orice artă, arta
,,quilling”, cere îndemâna-
re, multă creativitate şi răb-
dare, dar de acest lucru,
copiii nu duc lipsă. Aşa că,
odată cu venirea primăverii,
gândurile copiilor s-au
îndreptat către fiinţele cele
mai dragi – mamele. Şi pen-
tru ca aceste gânduri să fie
materializate, copiii de la
Centru de zi, sub îndruma-
rea doamnei educatoare
Lavric Camelia au confec-
ţionat din ,,quilling”, mărţi-
şoare şi felicitări pentru a le

dărui profesoarelor, mame-
lor, surorilor, bunicilor şi
tuturor doamnelor şi domni-
şoarelor din Primărie cu
ocazia zilei de 8 martie. Este
un mod plăcut şi relaxant de
a-şi petrece timpul liber şi
de a socializa.

Ei au dorit chiar să-şi
popularizeze pasiunea şi din
acest motiv au pregătit şi o
expoziţie cu felicitări şi
mărţişoare care acum se află
în holul Primăriei comunei
Ibăneşti.

Copiii au fost întâmpinaţi

de domnul primar ing.
Romică Magopeţ care a fost
plăcut impresionat de
munca făcută de cele două
mâini dibace ale copiilor.

Toţi copiii au lucrat fru-
mos, dar dintre aceştia s-au
remarcat câţiva despre care
se poate spune că au cu ade-
vărat talent: Pascariu Simo-
na, Titianu Beatrice, Slincu
Diana, Ionita Iemima,
Fedor Andrei, Rautu Bog-
dan, Aiacoboaie Cosim,
Atomei Biaca.

Această activitate i-a aju-

tat pe copii să înţeleagă
importanţa lucrului în echi-
pă, să-şi dezvolte gustul
estetic, pentru că au dat
dovadă de o adevărată
explozie de creativitate şi
ceea ce este poate cel mai
importat au învăţat să aibă
încredere în ei, în propriile
forţe şi în ceea ce pot să rea-
lizeze singuri.

Le mulţumim şi le dorim
succese mari la şcoală şi cât
mai multe realizări.

Educator,
Lavric Camelia

Pentru administraţia loca-
lă fiecare zi este una specia-
lă, dar pentru mine ca primar
este întotdeauna mai mult.
De-a lungul anilor am învă-
ţat că administraţia se adre-
sează în oficiile ei inteligen-
ţei, imaginaţiei, legalităţii şi
socialului. Cel mai impor-
tant însă este că se adresează

tuturor prin sentiment.
Administraţia nu este

doctrinară, ea grupează
oameni în legislativ şi exe-
cutiv care trebuie să promo-
veze principiile morale ale
umanităţii.

Întotdeauna trebuie să-i
ajutăm pe cei care au nevoie,
dar să-i învăţăm şi pe ei să se

ajute.
Timpul pe care îl avem de

petrecut împreună în vieţile
noastre trebuie tratat cum se
cuvine. În acest orient IBĂ-
NEŞTI sufletele noastre sunt
mai aproape ca niciodată.

Fără IBĂNEŞTI noi nu
existăm, însă Ibăneştiul este
etern, frumos şi necesar ca
diamantul.

Fundamentală este trăirea
fiecăruia dintre noi, pentru
că, mereu învăţăm. Sufletele
noastre suferă când le obli-
găm să trăiască superficial.
De aceea sufletul are nevoie
de lucruri bune şi profunde.

Noi, cei din administraţie,
muncim cu convingerea sin-
ceră că ajutăm lumea – chiar
dacă pentru asta plătim
uneori cu propria viaţă.

Iubirea de oameni trebuie

să fie călăuza noastră.
Suntem cu toţii, sau ar

trebui să fim parte din Scân-
teia Divină.

Lumea împlinirii admi-
nistrative, e accesibilă celor
care au curajul de a nu
renunţa şi de a ajuta în spiri-
tul dreptăţii şi adevărului,
bineînţeles dacă ştii legile şi
eşti bine pregătit profesio-
nal.

De asta este bine ca fieca-
re să facă ceea ce trebuie şi
să nu încurce viaţa oameni-
lor şi a comunităţii prin
incompetenţa şi prostia lor.

Exemple avem destule
pentru că proştii nu se
schimbă niciodată. Totul se
obţine pe măsura dorinţelor
inimilor noastre.

Mulţumesc tuturor ibăniş-
tenilor pentru această deş-

teptare la calitate, pentru
acest început al dezvoltării
cu o mai mare cunoaştere ce
adânceşte înţelegerea.

Natura construieşte încet
şi prin repetări nesfârşite. Cu
lucrurile din administraţia
locală se întâmplă la fel:

Am spus: Construiesc
pentru că nu am la dispoziţie
eternitatea. Lucrurile sunt
vizibile şi rămân.

Pentru tineri:
Dacă veţi avea Înţelegere

şi Înţelepciune veţi urca
mereu Treptele Cunoaşterii
spre Lumină.

Dacă nu vom înceta să
urcăm treptele ele nu se vor
termina niciodată pentru că,
numai: Cerul este limita!

Mesajul meu este:
Să urcaţi mereu Treptele

Cunoaşterii spre Lumină!
PRIMAR DE
IBĂNEŞTI,
ing. ROMICĂ
MAGOPEŢ

Iubirea de oameni
trebuie să fie
călăuza noastră

ARTA QUILLING – EXPOZIŢIE DE MĂRŢIŞOARE LA IBĂNEŞTI
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Conform Ordonanţei
de Guvern, de la 1
februarie 2013, agriculto-
rii vor trebui să plătească
impozite pentru animale-
le şi culturile pe care le
cresc.

Statul extinde sfera de
impozitare a agricultorilor
persoane fizice, prin impu-
nerea unor limite mai stric-
te pentru veniturile neimpo-
zabile. Acest lucru se  reali-
zează în funcţie de numărul
animalelor pe care le cresc
şi de suprafaţa de teren deţi-
nută şi folosită pentru cul-
turi, din care obţin venituri.

Astfel că, agricultorii

care obţin venituri din creş-
terea şi exploatarea anima-
lelor, precum şi din valorifi-
carea produselor de origine
animală, în stare naturală,
vor plăti un impozit de 16%
aplicat la venitul net anual.
De asemenea impozitarea
va fi extinsă şi pentru veni-
turile din  silvicultură şi pis-
cicultură, cărora li se aplică
o impunere în conformitate
cu regulile aplicabile veni-
turilor din activităţile inde-
pendente pentru care veni-
tul net anual se determină în
sistem real.

Potrivit Ministrului
Finanţelor, Daniel Chiţoiu,
schimbarea modului de

impozitare este o măsură
simplificată de declarare şi
de plată a taxelor de către
cei peste 670.000 de agri-
cultori, care vor deveni
contribuabili la fondul
naţional de asigurări de
sănătate şi vor putea benefi-
cia de servicii de sănătate
ca şi contribuitori, dimi-
nuându-se astfel evaziunea
şi frauda fiscală.

La rândul său, preşedin-
tele Romalimenta, Sorin
Minea a afirmat că potrivit
datelor furnizat de Ministe-
rul Agriculturii, dintr-un
număr de 670.000 de agri-
cultori persoane fizice care
primesc subvenţii de la stat,
doar 10% sunt plătitori de
impozite.

Agricultorii care deţin
maxim 10 ovine şi caprine,
două vaci, şase porci, 100
de păsări sau 50 de familii
de albine vor plăti impozit.

Sunt exceptate de la
impozitare veniturile din
cereale, dacă suprafaţa cul-
tivată este de maxim 2 hec-
tare, ca şi în cazul plantelor
oleaginoase, cartofilor, sfe-
clei de zahăr şi hameiului.

În cazul leguminoaselor
pentru boabe, suprafaţa
exceptată de la impozitare
este de 1,5 hectare , la fel ca
şi pentru pomi. La tutun
suprafaţa netaxată este de
un hectar, iar la viţa de vie
de 0,5 hectare, la fel ca şi
pentru legumele cultivate în
câmp. Pentru flori şi plante
ornamentale nu se percepe
impozit pe 0,3 hectare, iar
pentru legume în spaţii prote-
jate pe 0,2 hectare.

Pentru câştigurile din acti-
vităţile agricole venitul anual
va fi impozitat cu 16%.

(Sursa Monitorul de
Botoşani)

Normele de venit ce vor fi 
impozitate cu 16% pentru culturi

� Cereale: 449 lei/ha (peste 2 hectare);
� Plante oleaginoase: 458 lei/ha (peste 2 hectare)
� Cartofi: 3.488 lei/ha(peste 2 hectare)
� Sfeclă de zahăr: 697 lei/ha (peste 2 hectare)
� Hamei: 1.483 lei/ha (peste 2 hectare)
� Pomi: 4.709 lei/ha (peste 1,5 hectare)
� Leguminoase pentru boabe: 801 lei/ha (peste1.5

hectare)
� Tutun: 1.060 lei/ha (peste un hectar)
� Legume în câmp: 4.001 lei/ha (peste 0,5 hectare)
� Viţă-de-vie: 1.385 lei/ha (peste 0,5 hectare)
� Flori şi plante ornamentale: 11.773 lei/ha (peste 0,3

hectare)
� Legume în spaţii protejate: 8.033 lei/ha (peste 0,2

hectare)

Normele de venit ce vor fi 
impozitate cu 16% pentru animale

� Vaci: 453 lei/animal (peste 2 animale)
� Ovine şi caprine: 23 lei /animal (10-49 de capete),

65 lei/animal (peste 50 de capete)
� Porci: 56 lei/animal (6-10 capete), 177 lei/animal

(peste 10 capete)
� Albine: 70 lei/familie (50-100 de familii) şi 98

lei/familie (peste 100 de familii)
� Păsări de curte: 3 lei/pasăre (100-500 de capete) şi 2

lei/pasăre (peste 500 capete)

Ce este voluntariatul? O
activitate desfăşurată de ori-
care  dintre  membrii  comu-
nităţii  care  poate  oferi
cunoştinţe  sau  practici   ce
pot  contribui  la  creşterea
valorilor  comunităţii.
Această  activitate,  care  nu
este  recompensata  in  nici
un  fel,  vine  atât  în  spriji-
nul  celui  care  oferă  volun-
tariat,  dar  mai  ales  în  spri-
jinul  celui  care  beneficiază
de  această  activitate.

Având  în  vedere  că
tematica  principală a  activi-
tăţii  Centrului  de  zi  pentru
copii  din  comuna  Ibăneşti
o  reprezintă  perfecţionarea
cunoştinţelor şcolare, la  ini-
tiaţiva  domnului  primar –
ing.  Romică  Magopeţ,   mai
mulţi  profesori  din  cadrul
Şcolii  Mihail  Sadoveanu,
şi  anume,  d-na director –
Mariana  Magopeţ,Alina
Parasca,  Cojocariu  Gabrie-

la, Vitcu Andrei,  Burla  Ius-
tin, preoţii Mihai Ştefan
Bogdan şi Ovidiu Berechea
au  desfăşurat  şi  desfăşoară
activitate  de  voluntariat  în
scopul  perfecţionării
cunoştinţelor  pe  segmente
de  activitate  diferite.

Pe  activităţi  distincte,  în
funcţie  de  specializarea
fiecăruia,  fiecare  profesor
voluntar  îmbină  cunoştinţe-
le  copiilor  căpătate  la
orele  de  cursuri  cu  activi-
tăţi  practice  astfel  încât, la
sfârşitul  perioadei  de  şede-
re  în  cadrul  Centrului  de
zi,   copiii  beneficiari  să
plece  cu  un  bagaj  supli-
mentar  de  cunoştinţe,  aces-
ta  fiind  de altfel  unul  din
scopurile  activităţii  servi-
ciilor  acordate.

Pe  lângă  profesorii  din
cadrul  Şcolii  Mihail  Sado-
veanu,  doamna  Racu
Aurelia  este  unul  din  rap-

sozii  populari  care,  fără  a
fi  recompensată,  contribuie
la  promovarea  tradiţiilor  şi
a  meşteşugurilor  populare.
Prin  activitatea  sa,  copiii
beneficiari  capătă  noi
cunoştinţe în  ceea  ce  noi
numim  ”arta  populară” –
activităţi  practice,  dar  şi
povestiri  interesante   pri-
vind  obiceiuri  de  acum  50
de  ani  în  urmă.  

Reprezintă  voluntariatul
cheia  promovării  valorilor
unei  comunităţi? Cu  sigu-
ranţă  da,  pentru  că  activi-
tatea  de  voluntariat  se  des-
făşoară  relaxant,  şi,  aşa
cum  spuneam  la  început,
este un  act  de  voinţă  pro-
prie  venit  din  suflet, menit
să  capteze  pozitiv  atenţia
şi  interesul  copiilor  benefi-
ciari. 

Coordonator Centru  
de  zi – PETRU  
ABOGHIOAIE

IMPOZITE PENTRU
AGRICULTORI

VOLUNTARIATUL
un act de 
voinţă proprie
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Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă ,,Nico-
lae Iorga” al judeţului Boto-
şani prin reprezentanţii Mr.
Viorel Iftime şi Plt. Narcisa
Pălimariu, în parteneriat cu
S.V.S.U. Ibăneşti (Cojocaru
Cezar, Aboghioaie Petru,
Bighiu Romeo) şi primarul
comunei Ibăneşti, Ing.
Romică Magopeţ a desfăşu-
rat luni, 21 ianuarie 2013, o
acţiune de informare pre-
ventivă privind riscurile şi
cauzele de incendiu la
locuinţe şi gospodării cetă-
ţeneşti, la Centru de zi pen-
tru copii şi la Şcoala Ibă-
neşti.

Acţiunea desfăşurată
face parte din Campania
Naţională F.O.C. – Flăcările
Omoară Copii şi Campania
R.I.S.C. Renunţă! Improvi-
zaţiile Sunt Catastrofale.

În cadrul acestei acţiuni
li s-au adus la cunoştinţă
cetăţenilor riscurile poten-
ţiale la care sunt supuşi în
cazul exploatării instalaţii-
lor electrice şi de gaze cu
improvizaţii, precum şi
măsurile de prevenire a
incendiilor la locuinţe şi
gospodării cetăţeneşti, ast-
fel încât numărul victimelor
din rândul copiilor să fie tot
mai redus.

De asemenea au fost pre-
zentate şi distribuite tuturor

participanţilor, materiale
educative, flayere şi pliante
care conţin sfaturi despre
cum să prevină şi cum să se
comporte în cazul unei

situaţii de urgenţă.
Acest eveniment se

înscrie în categoria acţiuni-
lor comune iniţiate de
Inspectoratul General pen-

tru Situaţii de Urgenţă şi E-
on România ce are în vede-
re derularea în comun a
unor campanii cu scopul
informării, prevenirii şi

conştientizării cetăţenilor
asupra pericolelor la care
sunt expuşi în cazul utiliză-
rii necorespunzătoare a
diferitelor surse de energie.

În urma depunerii unei
cereri de finanţare de către
Primăria Ibăneşti, prin
PNDR măsura 413.22 -
Renovarea, dezvoltarea
satelor, îmbunătăţirea ser-
viciilor de bază pentru eco-
nomia şi populaţia rurală şi
punerea în valoare a moşte-
nirii rurale, proiectul intitu-
lat ,,Construire scenă fixă
în aer liber” a trecut de
prima etapă de verificare a
proiectului, fiind declarat
eligibil. Acest lucru
înseamnă că va face parte
din proiectele ce vor bene-
ficia de finanţare cu fonduri
europene pentru imple-
mentarea proiectului.

Având în vedere parte-
neriatul cu Asociaţia Gru-
pul pentru Dezvoltare
Locală – G.A.L. Codrii
Hertei, al cărui scop este
dezvoltarea regiunii prin

atragerea de fonduri euro-
pene prin diferite programe
cu finanţare externă, comu-
na Ibaneşti a propus, la lan-
sarea apelului de finanţare
prin P.N.D.R., un proiect
prin care se doreşte con-
struirea unei scene fixe în
aer liber în comuna Ibă-
neşti. Finanţarea neram-
bursabilă va fi în proporţie
de 80% din valoarea pro-
iectului.

Prin acest proiect Primă-
ria Comunei Ibăneşti
doreşte să asigurare un
cadru modern de manifes-
tare culturală a locuitorilor
comunei şi prin aceasta,
facilitarea accesului la
manifestările culturale pen-
tru majoritatea locuitorilor
comunei.

De asemenea, proiectul
propus are în vedere atin-
gerea următoarelor obiecti-

ve:
- păstrarea identităţii

culturale a zonei şi trans-
miterea valorilor acestei
identităţi către tânăra gene-
raţie; 

- creşterea  nivelului de
educaţie, de socializare a
tinerei generaţii;

- creşterea gradului de
participare a comunităţii în
cadrul activităţilor cultura-
le, ştiinţifice, sociale şi
umanitare;

- crearea condiţiilor pen-
tru toţi locuitorii comunei
de a lua parte la activităţi
legate de datini, tradiţii,
obiceiuri, activităţi cultura-
le, recreative;

-   dezvoltarea schimbu-
rilor culturale si implicit a
celor economice între
locuitorii comunei  si alte
comune precum si cu loca-
lităti din tările învecinate;

,,Ideea acestui proiect a
luat naştere din dorinţa de a
desfăşura cât mai multe
activităţi culturale şi edu-
caţionale de amploare, în
condiţiile în care comuna
Ibăneşti este puternic pur-
tătoare de tradiţii şi obice-
iuri străvechi care fac cin-
ste întregii comunităţi.
Investirea într-un astfel de
spaţiu şi crearea unor con-
diţii decente şi moderne de
desfăşurare a manifestări-
lor culturale înseamnă
investirea în viitorul nos-
tru, în generaţia tânără care
manifestă un interes tot
mai mare pentru păstrarea
şi moştenirea adevăratelor
valori culturale româneşti”,
a spus domnul Primar ing.
Romică Magopeţ.

Asociaţia Grupul pentru
Dezvoltare Locală –
G.A.L. Codrii Herţei este o

organizaţie nonguverna-
mentală care activează în
domeniul dezvoltării rurale
cu sediul în localitatea Dra-
galina, comuna Cristineşti,
judeţul Botoşani.

A fost înfiinţată în anul
2011 la iniţiativa a 15 pri-
mari care s-au asociat pen-
tru a forma acest partene-
riat public-privat, în vede-
rea atragerii de fonduri
nerambursabile în cadrul
teritoriului gestionat de
aceştia. Teritoriul G.A.L
Codrii Herţei este alcătuit
din 15 localităţi (14 locali-
tăţi din judeţul Botoşani):
Cristineşti, Cordăreni,
Conceşti, Hudeşti, George
Enescu, Suharău, Ibăneşti,
Pomârla, Hilişeu Horia,
Dersca, Lozna, Şendriceni,
Cândeşti, Mihăileni şi ora-
şul Siret din Judeţul Sucea-
va.

AAnnuunnţţuurrii::
• Cumpăr teren în satul
Dumbrăviţa. Tel.
0744800409
• Vând grădină în Centrul
satului Dumbrăviţa. Tel.
0740512917
• Cumpăr pământ. Tel:
0749146855
• Execut orice lucrare în
domeniul construcţiilor. Tel:
0757136820

ŞŞttiiaaţţii  ccăă::  
…75% din problemele de

sănătate au legătură directă
cu modul incorect de ali-
mentaţie, diferite diete, cure
de slăbire şi cu surplusul de
greutate.

Omul primeşte 83% din
informaţiile externe prin
văz, 11% prin auz, 3% prin
miros, 1,5% prin tact şi
1.5% prin gust.

Televizorul este mai
puţin nociv decât calculato-
rul? Dacă ne uităm la tele-
vizor de la o distanţă medie
de 5 metri, mai mică sau
mai mare, în funcţie de dia-
gonala aparatului, ochiul
este relaxat şi nu necesită
efort de adaptare.

BBAANNCCUURRII
- John, du-te afară şi udă

florile.
- Sir, dar afară plouă.
- Nu-i nimic, ia-ţi umbrela.

*
Un câine merge prin deşert

şi spune: Dacă nu găsesc un
pom, fac pe mine!

*
Un vânător este întrebat ce

calităţi îi trebuie unuia care
vânează animale sălbatice.

Trei lucruri: ochi buni,
mână sigură şi voce tare.

Dar vocea tare pentru ce?
Să fie auzit dacă stă în vâr-

ful copacului şi cere ajutor. 

Noi investiţii cu finanţare europeană la Ibăneşti

Urgenţă în activitatea de
informare preventivă a
incendiilor în Ibăneşti
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La iniţiativa Consiliului
Judeţean, comuna Ibăneşti a
fost aleasă să facă parte dintr-
un proiect cultural sub forma
unui album fotografic, ce are
în vedere prezentarea obice-
iurilor tradiţionale specifice
zonei.

În acest sens, în cusul zilei
de sâmbătă, 19 ianuarie 2013,
copiii şi vârstnicii comunei

Ibăneşti s-au adunat în număr
mare la casa bătrânească a d-
lui Ţârliman Dumitru, o ade-
vărată comoară de zestre a
satului tradiţional românesc,
pentru a prezenta o paradă a
obiceiurilor de iarnă specifice
comunei.

Aflaţi sub îndrumarea d-
nului referent al Căminului
Cultural, Aiacoboaie Viorel,
căiuţii, mascaţii precum şi

copii îmbrăcaţi în costume
populare tradiţionale, au ofe-
rit un spectacol inedit şi s-au
lăsat aplaudaţi şi apreciaţi de
cei adunaţi, şi în special de
reprezentanţii Consiliului
Judeţean, Margareta Mihala-

che şi Fediuc Mihai. Acest
eveniment a fost marcat şi de
întoarcerea pe meleaguri ibă-
neştene a d-nului Stan Dănuţ,
un meşter popular care a pre-
zentat o expoziţie impresio-
nantă de măşti tradiţionale

specifice obiceiurilor de iarnă
din zona comunei Ibăneşti.

,,Suntem onoraţi şi mândri
în acelaşi timp că am fost
aleşi să facem parte din pro-
iectul cultural iniţiat de Con-
siliul Judeţean. Ne bucurăm

că am reuşit să facem dovada
vie a faptului că pentru ibă-
neşteni, tradiţiile sunt cea mai
de preţ comoară păstrată cu
sfinţenie din generaţie, în
generaţie”, a spus domnul
primar ing. Romică Magopeţ.

,,Centru de zi – în spriji-
nul nostru’’ -  şi-au intitulat
copiii compunerile, în una
din activităţile educative,
recreative şi de socializare
desfăşurate în Centru de zi
pentru copii Ibăneşti. 

Prioritatea noastră, a
echipei de la Centru de zi, a
fost, este şi rămâne perfec-
ţionarea cunoştinţelor, creş-
terea rezultatelor şcolare,
integrarea copiilor în viaţa
socială şi prevenirea aban-
donului şcolar. În urma ana-
lizei şi evaluării rezultatelor
şcolare de la sfârşitul fiecă-
rei perioade de şedere, s-au
constatat progrese în ceea
ce priveşte performanţele
şcolare, iar prezenţa de
100% a copiilor din fiecare
grupă, demonstrează efi-
cienţa şi utilitatea Centrului
de zi pentru comunitate. 

Se cunoaşte faptul că în
Centru de zi, copiii primesc
îngrijire şi supraveghere pe
timpul zilei, asistenţă de
specialitate în vederea con-
solidării cunoştinţelor
dobândite în cadrul orelor
de curs, consiliere psiholo-
gică, în funcţie de planul
individualizat al fiecărui
beneficiar. Totodată, aici în
Centru de zi, prin activităţi-
le instructiv-educative de
recreere şi socializare, copi-
ii capătă anumite obiceiuri
şi deprinderi cum ar fi: dez-
voltarea gustului estetic,
însuşirea bunelor maniere
şi a respectului pentru
semeni, respectarea tradiţii-

lor şi obiceiurilor locale,
dorinţa de a lucra în echipă,
creşterea interesului pentru
a participa în organizarea
activităţilor extraşcolare. 

S-au organizat lectorate
cu părinţii, serbări şcolare
cu diferire prilejuri, şezători
şi alte activităţi cu caracter
educativ, fapt care duce la
atragerea copiilor înspre
acest obiectiv. Ei s-au obiş-
nuit şi respectă  programul
Centrului de zi, program
care este vizat atât de dom-
nul primar Ing. Romică
Magopeţ, cât şi de doamna
director Prof. Mariana
Magopeţ şi care este în con-
cordanţă cu programa şco-
lară. 

Copii sunt bucuroşi şi
mulţumiţi, le place munca
în echipă, participă cu inte-
res la toate activităţile ce se
desfăşoară aici. Acest lucru
ne îndeamnă la  muncă, res-
ponsabilitate, seriozitate,

evoluţie şi necesitatea de a
continua.

În anul şcolar trecut, au
beneficiat de serviciile Cen-
trului de zi un număr de 63
de copii. În acest an şcolar
am început activitatea cu un
număr de 15 copii, elevi ai
clasei a V a. Perioada lor de
şedere a fost de pe 17 sep-
tembrie 2012 şi până pe 22
decembrie 2012. Cea de-a
doua grupă cuprinde un
număr de 20 de copii, elevi
ai clasei a VI a. Perioada lor
de şedere este din 14 ianua-
rie 2013, până la vacanţa de
Paşte, vineri 05 aprilie
2013. 

Ultima grupă din acest
an şcolar va fi constituită
dintr-un număr de 20 de
copii, elevi ai clasei a VII a,
iar perioada lor de şedere
este de pe data de 15 aprilie
2013, până pe data de 21
iunie 2013, când începe
vacanţa de vară.

În data de 4 februarie
2013, elevii Şcolii Ştefan
cel Mare şi Sfânt din Ibă-
neşti au participat la o acti-
vitate de informare şi con-
siliere privind diverse
aspecte ale sănătăţii, pre-
cum formarea de atitudini
şi deprinderi indispensabi-
le unui comportament res-
ponsabil şi sănătos.

Activitatea s-a desfăşu-
rat într-un cadru speciali-
zat, mai exact în incinta
cabinetului medical indivi-
dual Dr. Tabarcea Steluţa,
din comuna Ibăneşti.

Asistentul medical Racu
Sergiu le-a explicat şi le-a

furnizat copiilor diverse
informaţii legate de:

- Cunoaşterea organis-
mului uman şi a funcţiilor
vitale, precum şi a unor
norme de comportament
pentru asigurarea echili-
brului dintre sănătatea indi-
viduală şi colectivă;

- Formarea şi consolida-
rea deprinderilor de igienă
corporală zilnică, corecta-
rea deprinderilor greşite şi
încurajarea celor corecte;

- Formarea deprinderilor
de alimentaţie raţională şi
sănătoasă în vederea men-
ţinerii sănătăţii;

În societatea actuală,

educaţia pentru sănătate a
devenit una dintre compo-
nentele esenţiale ale educa-
ţiei tinerilor, pentru a
forma şi facilita dezvolta-
rea armonioasă a copilului
şi adolescentului, a stării
de bine şi a unei calităţi
superioare a vieţii. 

Activităţile extraşcolare
care abordează teme legate
de sănătate şi dezvoltarea
fizică armonioasă sunt
esenţiale şi necesare pentru
dezvoltarea capacităţilor şi
trăsăturilor de caracter ale
copiilor, care îl pregătesc
pentru viaţa activă de
adult.

IBĂNEŞTI -
o imagine
dintr-un
album al
Consiliului
Judeţean

,,Centru de zi – în sprijinul nostru” Educaţie pentru sănătate 
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„Citeşte! Citind mereu,
creierul tău va deveni un
laborator de idei și imagini,
din care vei întocmi înțelesul
și filosofia vieții.” 

Cu acest îndemn al lui
Eminescu a început activita-
tea dedicată marelui poet la
Şcoala Gimnazială „Mihail
Sadoveanu” din Dumbrăviţa,
astăzi, 15 ianuarie 2013. Ele-
vii claselor din ciclul primar,
împreună cu învăţătorii şi
profesorii lor, l-au sărbătorit
pe Eminescu recitând, citind,
interpretând nemuritoare
fragmente din opera geniu-
lui. Spectacolul a fost o emo-
ţionantă invitaţie în univer-
sul operei eminesciene, un
imbold la lectură pentru
colegii mai mari sau mai
mici, o lecţie de limba şi lite-
ratura română pentru copiii
artişti şi pentru copiii specta-
tori. 

Imaginile proiectate spre
vizionare, selectate într-o
prezentare PowerPoint şi
comentate de d-na învăţătoa-
re Rateş Elena ne-au invitat
la o călătorie în timp şi spaţiu
în lumea lui Mihai Emines-
cu, oferind informaţii intere-
sante despre viaţa şi opera
marelui poet.

Grupul de recitatori „Flori
şi stele” al clasei a II a,
îndrumat de d-l profesor
Drescanu Corneliu a adus
muzicalitatea şi emoţia ver-
surilor eminesciene în sala
de spectacol a şcolii, recitând
„La mijloc de codru”,
„Luceafărul”, „Ce-ţi doresc
eu ţie, dulce Românie”, perle

ale creaţiei poetului evocat.
Elevii clasei a III a au

venit cu caietele de limba
română şi au prezentat într-o
miniexpoziţie transcrieri
deosebite ale poeziilor lui
Eminescu. D-na prof. Dodu
Angela a spus cu mândrie că
şcolarii au scris cu drag frag-
mentele şi vor folosi expre-
siile frumoase în compuneri-
le viitoare. 

Un grup de elevi din clasa
a IV a îndrumat de înv. Fulga
Luminiţa a pus în scenă un
scurt fragment din povestea
„Făt - Frumos din Lacrimă”.
Micii spectatori au putut ast-
fel urmări întâlnirea împăra-
tului cu Făt - Frumos,
momentul împrietenirii aces-
tora şi lupta cu Muma Pădu-
rilor. Aşa cum baba cea urâtă
a fost doborâtă de Făt-Fru-
mos, aşa cum  binele a învins
răul, aşa şi dorinţa de a citi
sau reciti întreaga poveste a
învins orice reţinere. 

Şcolăreii din clasa pregă-
titoare care au urmărit totul
cu ochii mari, uneori nedu-
meriţi, deseori impresionaţi,
au aflat de la d-l lor, prof.
Ciurciun Ioan că atunci când
vor mai creşte vor fi şi ei pe
scenă mici artişti, aplaudaţi
cu drag. 

Până atunci însă „manie-
rele, arta de a vorbi şi încân-
ta, toate acestea” nu vor fi
străine şcolarilor participanţi
la activitatea de astăzi pentru
că au stat între oameni sensi-
bili şi bogaţi sufleteşte. (înv.
Fulga Luminiţa – articol
publicat in DorohoiNews. )

În data de 18 ianuarie 2013 la Scoala gimnazială
„Mihail Sadoveanu" a avut loc concursul „Ştiinte... cu
drag". Activitatea a fost organizată în cadrul comisiei
Matematică şi Ştiinţe de membrii acesteia: Magopeţ
Mariana, Teliban Delia, Micu Rodica, Acodrinesei
Maria cu scopul de a stimula creativitatea elevilor şi dez-
volta sfera gândirii logice. La concurs au participat 25 de
elevi de la gimnaziu care s-au implicat cu interes şi res-
ponsabilitate în rezolvarea sarcinilor propuse la cele
patru probe ale concursului. Elevii au avut de completat
un rebus, de rezolvat probleme de logica şi perspicacita-
te şi de compus o poezie care să includă noţiuni de la
disciplinele matematica, fizica, chimie si biologie. La
proba de compus poezii s-a remarcat echipa „Chimiste-
lor" cu poezia „Viaţa".

Viaţa
Molecula la chimie,
Celula la biologie
Toate te invaţă 
Ce e aia viaţă

Sănătos tu ca să fii
Celulele le menţii
Cu molecule de viaţă,
Cu zâmbet şi speranţă

Elevii au apreciat aceasta activitate ca fiind plăcută şi
interactivă, motiv pentru care aşteaptă cu nerăbdare
următorul concurs programat in luna martie. (Articol
publicat in DorohoiNews)

Aniversarea a 154 de ani
de la Unirea Principatelor
Române a fost marcată de
elevii Şcolii Ştefan cel Mare
şi Sfânt, din comuna Ibă-
neşti printr-un program
artistic de mare încărcătură
patriotică.

Îndrumaţi de cadrele
didactice, copii au prezentat
cântece şi au recitat poezii
emblematice de factură isto-
rică, iar spre final au cântat
şi au dansat împreună Hora
Unirii.

La această manifestare
culturală a participat domnul
Primar Ing. Romică Mago-
peţ împreună cu membrii
Consiliului Local, doamna
Director Prof. Mariana
Magopeţ şi referentul cultu-
ral Viorel Aiacoboaie.

,,În fiecare an, pe 24
ianuarie, românii de pretu-

tindeni îşi amintesc cu emo-
ţie şi mândrie de Unirea
înfăptuită la 1859, când

Moldova şi Ţara Româneas-
că au ales să fie împreună o
singură ţară. 

Actul istoric din această
zi reprezintă împlinirea unui
ideal pe care poporul nostru

l-a nutrit dintotdeauna.
Dubla alegere a lui Alexan-
dru Ioan Cuza ca domn al

Moldovei la 5 ianuarie şi în
Ţara Românească la 24
ianuarie a făcut posibilă
împlinirea visului secular al
unirii. Domnia lui Alexan-
dru Ioan Cuza a însemnat
punerea bazelor statului
naţional român modern în
care trăim astăzi. 

Manifestările culturale
din această zi sunt momente
de înaltă solidaritate naţio-
nală în  care ne amintim de
truda şi sacrificiile strămoşi-
lor noşti. 

Implicarea copiilor în
aceste activităţi este încerca-
rea reuşită, a oamenilor
mari, de a le insufla dragos-
tea şi respectul pentru istoria
ţării, asigurându-ne astfel că
tradiţiile vor avea continui-
tate în generaţiile următoa-
re.”a spus domnul primar
ing. Romică Magopeţ.

„Știinţe... cu drag”,
activitate 
desfășurată la Școala
„Mihail Sadoveanu”
din Dumbrăviţa

Ziua Unirii sărbătorită în comuna IBĂNEŞTI

EMINESCU sărbătorit de elevii
Şcolii Gimnaziale „Mihail
Sadoveanu” din Dumbrăviţa
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Cu ocazia zilei de Drago-
bete, Căminul Cultural din
Ibăneşti a fost duminică, 24
februarie 2013 gazda unei
şezători tradiţionale româ-
neşti, organizată de elevii
Şcolii Ştefan cel Mare şi
Sfânt. Copiii (Ioniţă Iemima,
Foca Sebi, Aiacoboaie Cos-
min, Titian Beatrice) îmbră-
caţi în straie populare de săr-
bătoare au încercat să redea
puţin din valenţele acestei
vechi sărbători strămoşeşti
printr-un recital de cântece şi
poezii, lăsând dragostea să se
instaleze minuţios în sufletele
tuturor celor prezenţi. 

Dacă pentru pe cei mici
Dragobetele a reprezentat o
ocazie specială de a scoate
costumele populare din lada
de zestre a bunicii şi de a des-
coperi tainele ţesutului de la
doamnele Ţârliman Elena şi
Aiacoboaie Mihaela, pentru
cei vârstnici această sărbă-
toare a însemnat o mică
incursiune în timp, un bun
prilej de a deschide tolba cu
amintiri.

În atmosfera creată de
expoziţia de etnografie a
micului muzeu amenajat, cei
vârstnici şi-au adus aminte de
cele mai frumoase momente
din tinereţea lor şi au explicat
copiilor semnificaţia acestei
zile.

Dragobetele, sărbătoarea
tinereţii şi a dragostei, este
considerat a fi fiul Babei
Dochiei. Cunoscut în credin-
ţa populară şi sub denumirea
de Cap de primăvară sau
Logodnicul păsărilor, Drago-
betele este sărbătoarea care
prevesteşte sosirea primăve-
rii.

Bătrânele îşi amintesc cu
drag, cum în această zi por-
neau pe cărările din pădure
pentru a culege primele flori

de primăvară sau cum se spă-
lau cu apa obţinută din zăpa-
da topită pentru a fi frumoase
şi iubite tot anul. După aceste
obiceiuri, fetele se adunau la
casa uneia dintre ele pentru a
forma o şezătoare. Şezătoa-
rea era locul potrivit în care
tinerele fete cântau, poves-
teau despre ce s-a mai întâm-
plat în sat şi îşi arătau hărni-
cia aducând cu ele instru-
mentele pentru cusut, tors sau
împletit. Astfel tinerele învă-

ţau şi se perfecţionau în tai-
nele ţesutului, împletitului
etc. Spre seară îşi făceau apa-
riţia şi feciorii care invitau
fetele la joc.

Deoarece se credea că
Dragobetele îi poate ajuta pe
gospodari să aibă un an mai
îmbelşugat, oamenii nu mun-
ceau în ziua de Dragobete, ci
doar se ocupau de curăţenie
şi de treburile mărunte din
casă. 

Invitat la această manifes-

tare, domnul primar ing.
Romică Magopeţ a afirmat că
,,Celebrarea acestei sărbători
strămoşeşti a fost un specta-
col inedit şi o ocazie unică
prin care tinerii au descoperit
şi au aflat noi tradiţii şi noi
taine ale artei populare româ-
neşti. 

Această incursiune în
lumea poveştilor scoase din
cartea cu amintiri a bunicilor
noştri este un semn de preţui-
re şi apreciere faţă de tot ceea

ce înseamnă sărbătoare şi tra-
diţie românească. Prin inter-
mediul acestei întâlniri între
generaţii suntem siguri că
tradiţiile româneşti din
comuna noastră vor avea
continuitate.” 

Conform tradiţiei, şezătoa-
rea s-a terminat cu aşa numi-
tul Bal al Dragobetelui,
petrecere în care tinerii au
cântat şi au dansat pe ritmuri
populare româneşti. 

Acest eveniment cultural

se înscrie în programul acti-
vităţilor desfăşurate de Cămi-
nul Cultural Ibăneşti, având
drept obiective promovarea
obiceiurilor şi tradiţiilor
populare specifice zonei, a
creaţiei populare contempo-
rane locale, conservarea şi
transmiterea valorilor morale
şi artistice ale comunităţii
locale sau aparţinând patri-
moniului naţional şi univer-
sal. 

(Geanina Turtă)

Reprezentanţii Agenţiei
de Plăţi şi Intervenţie pen-
tru Agricultură (APIA) au
organizat o acţiune de infor-
mare şi instruire a fermieri-
lor şi respectiv a adminis-
traţiei agricole din Primăria
Ibăneşti, cu privire la fon-
durile destinate măsurilor
de sprijin şi modalităţile de
accesare a acestora în anul
2013.

Campania de informare
se derulează sub sloganul
Fii Fermier European!
Depune la APIA cererea de
sprijin şi pune accent pe
informarea corectă şi efi-
cientă a fermierilor privind
procesul de absorbţie a fon-

durilor europene alocate
pentru sectorul agricol din
România.

Au fost aduse la cunoş-
tinţă informaţii legate de
perioada de depunere a
cererilor de sprijin pentru
plăţi pe suprafaţă în anul
2013, modalitatea de com-
pletare a acestora, condiţiile
de eligibilitate impuse de
legislaţia europeană şi
naţională, tipurile de con-
troale impuse de regula-
mentele europene, şi res-
pectiv pachetele financiare
care pot fi accesate în cadrul
măsurilor de sprijin pe
suprafaţă. 

O atenţie deosebită a fost

acordată procedurii de com-
pletare electronică a decla-
raţiei de suprafaţă şi identi-
ficare, respectiv de schiţare
corectă, on-line a parcelelor
agricole. De asemenea,
funcţionarii APIA au pus
accent pe obligativitatea
agricultorilor de a respecta
normele de ecocondiţionali-
tate pe toate suprafeţele
agricole utilizate. 

Campania de primire a
cererilor de sprijin pe
suprafaţă se va derula în
perioada 1 martie – 15 mai
2013, respectiv 10 iunie, cu
penalizări de 1% pentru fie-
care zi de întârziere.

Măsurile de sprijin pe
suprafaţă sunt:

1. Schema de plată
unică pe suprafaţă
(SAPS);

2. Plăţi naţionale direc-
te complementare
(PNDC):

• PNDC 1- culturi în
teren arabil;

• PNDC 2- in pentru
fibră;

• PNDC 3- cânepă pen-
tru fibră;

• PNDC 4- tutun;
• PNDC 5- hamei;
• PNDC 6- sfeclă de

zahăr.

3. Schema de plată
separată pentru zahăr;

4. Schema de sprijin
pentru orez din zonele
defavorizate altele decât
zona montană;

5. Plăţi compensatorii
pentru măsurile de dez-
voltare rurală:

• Măsura 211 - Plăţi
compensatorii pentru zone-
le montane defavorizate;

• Măsura 212 - Plăţi
compensatorii pentru zone-
le specific şi semnificativ
defavorizate din punct de
vedere natural.

• Măsura 214 - Plăţi de
Agro-mediu*:

Pachetul 1 (P1) - Pajişti

cu înaltă valoare naturală;
Pachetul 2 (P2) - Prac-

tici agricole tradiţionale;
Pachetul 3 (P3) - Pajişti

importante pentru păsări;
Pachetul 4 (P4) - Cul-

turi verzi;
Pachetul 5 (P5) - Agri-

cultura ecologică;
Pachetul 6 (P6) - Pajişti

importante pentru fluturi;
Pachetul 7 (P7) - Tere-

nuri arabile importante ca
zone de hrănire pentru
gâsca cu gât roşu.

*Se pot combina pe par-
celă: P1 cu P2 sau P4 cu
P5. Nu se pot combina pe
parcelă P4 cu P

„Fii Fermier European! Depune la APIA Cererea de sprijin!”

Incursiune în trecut - Şezătoare
de Dragobete la IBĂNEŞTI
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Magopeţ Romică, Aboghioaie Petru, Magopeţ Mariana, Lavric Camelia, Racu Sergiu, Turtă Geanina.Colectivul 
de redacţie

În noaptea de 27 spre
28 ianuarie 2013, o
familie din Ibăneşti a
rămas fără o parte din
bunurile din casă în
urma unui incendiu.
Pompierii prezenţi la
faţa locului au intervenit
prompt şi au reuşit să
prevină extinderea
incendiului.

La locul evenimentu-
lui s–au deplasat două
echipaje din cadrul Deta-
şamentului de Pompieri
Dorohoi, cu două autos-
peciale cu apă şi spumă.
La sosirea gărzii de
intervenţie, ardeau bunu-
rile dintr-o cameră şi
holul casei, precum şi o
parte din acoperiş, exis-
tând pericolul ca flăcări-
le să se extindă la mobi-
lierul din celelalte încă-
peri. Flăcările au distrus
50 de metri pătraţi din
acoperişul casei, trei uşi,
două geamuri, două
fotolii, un dulap, un pat,
un televizor, un covor şi
materiale textile, pagu-
bele fiind estimate la
aproximativ 5.000 de lei.
Pompierii au reuşit să
salveze bunuri materiale
în valoare de 20.000 de
lei.

În urma cercetărilor
efectuate la faţa locului
s-a stabilit că incendiul a
fost provocat, cel mai
probabil, cu intenţie de
persoane necunoscute.
Cazul a fost preluat de
poliţişti.

Poliţiştii din Ibăneşti au
organizat recent o activitate
informativ-preventivă cu ele-
vii şi cadrele didactice de la
unităţile de învăţământ din
comună, pe teme referitoare
la delincvenţa juvenilă şi dis-
ciplinarea participanţilor la
trafic – reducerea numărului
de minori implicaţi în acci-
dente rutiere. La acesta acţiu-
ne, Şeful de post al Poliţiei
din Ibăneşti, Tărnăuceanu
Cătălin împreună cu colegii
săi au prezentat şi au dezbătut
aspecte ale delincvenţei juve-
nile, au oferit informaţii ele-
vilor cu privire la cele mai

frecvente fapte de natură con-
travenţională şi penală întâl-
nite în şcoală, precum şi
modul în care pot fi traşi la
răspundere din punct de
vedere convenţional şi penal,
chiar dacă sunt minori. 

De asemenea, poliţiştii au
încercat să-i convingă pe
tineri să îşi aleagă cu atenţie
cercul de prieteni, să-şi rezol-
ve conflictele fără a apela la
violenţă fizică şi să evite per-
soanele care-i îndeamnă să
comită diverse infracţiuni.

La această activitate au
participat 120 de elevi şi
cadrele didactice, incluzând

conducerea şcolilor, doamna
director profesor Mariana
Magopeţ.

Referitor la prevenirea
implicării copiilor în acciden-
tele rutiere, poliţiştii au reco-
mandat elevilor: 

- să nu se joace pe drumu-
rile publice sau în apropierea
acestora;

- să nu se angajeze în tra-
versarea căilor rutiere în fugă,
prin faţa sau spatele autovehi-
culelor staţionate; 

- să nu traverseze drumuri-
le publice prin alte locuri
decât prin cele special amena-
jate şi semnalizate prin indi-

catoare sau marcaje, să tra-
verseze numai pe culoarea
verde a semaforului, iar în
lipsa acestuia pe la colţul stră-
zilor şi numai după ce s-au
asigurat;

- să nu circule cu bicicleta
pe drumurile publice, dacă nu
au împlini vârsta de 14 ani;

,,Delincvenţa juvenilă şi
accidentele rutiere cu victime
minori sunt probleme cu care
societatea actuală se confrun-
tă tot mai des. Prevenirea şi
diminuarea acestor fenomene
constituie o prioritate a Poli-
ţiei Române şi implicit a Sec-
ţiei de Poliţie din comuna

Ibăneşti. 
Aceste fenomene de natură

infracţională pot fi ţinute sub
control numai printr-o coope-
rare eficientă între unităţile de
învăţământ şi organele de
Poliţie. Astfel de activităţi
educativ-preventive sunt
esenţiale în creşterea nivelu-
lui de conştientizare a tineri-
lor că ipostaza de participant
la săvârşirea de fapte antiso-
ciale, precum şi încălcarea
regulilor de circulaţie nu
poate avea decât consecinţe
tragice pentru noi toţi, a
declarat Tărnăuceanu Cătălin,
Şef de Post.

Acţiune de prevenire a
evenimentelor infracţionale
şi rutiere în IBĂNEŞTI

Casă 
incendiată 
la Ibăneşti 
în lipsa 
proprietarilor
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Sâmbătă 2 februarie 2013,
la Sala Polivalentă din Doro-
hoi s-a desfăşurat competiţia
de handbal fete şi băieţi, din
cadrul Olimpiadei Naţionale a
Sportului Şcolar. La această
competiţie au participat echi-
pe de handbal fete şi băieţi ale
unităţilor şcolare din mediul
rural, în cadrul Cercului peda-

gogic al profesorilor de edu-
caţie fizică şi sport din zona
Dorohoi, responsabil fiind d-
nul Emilian Pochişcan, dânsul
asigurând şi arbitrajul.

Au participat echipele
reprezentative ale Şcolilor din
Dumbrăviţa, Dersca, Pomârla
şi Cristineşti.

Competiţia s-a disputat în

sistem turneu, fiecare echipă
având câte trei jocuri şi în
final Şcoala Gimnazială Der-
sca a câştigat întrecerea, după
o luptă acerbă şi spectaculoa-
să cu Şcoala Gimnazială
,,Mihail Sadoveanu” DUM-
BRĂVIŢA, care a obţinut
locul al II-lea, departajarea
între cele două echipe, făcân-

du-se la numărul de goluri
marcate, locul III fiind ocupat
de Liceul din Pomîrla, iar
locul IV de Şcoala din Cristi-
neşti.

La sfârşitul competi-
ţiei d-nul profesor Emilian
Pochişcan, împreună cu pro-
fesorii îndrumători ale acestor
echipe, a încurajat şi felicitat,

pe elevii componenţi ai echi-
pelor reprezentative, care au
concurat cu voinţa de a câşti-
ga, dar si cu fair-play, fără de
care aceste concursuri nu ar
mai fi atât de atrăgătoare şi
spectaculoase pentru elevi. De
asemenea, s-au oferit diplome
echipelor participante şi s-a
transmis mesajul, ca dincolo
de concurenţa şi rivalitatea
între echipe, elevii fac mişca-
rea de care au nevoie pentru a
fi sănătoşi.  

Anul 2013 vine cu noi provocări şi noi
competiţii pentru echipele de juniori ale
comunei Ibăneşti. Aflaţi sub atenta îndruma-
re a domnului profesor Ciprian-Ovidiu Cor-
duneanu, echipele de handbal şi de fotbal se
antrenează intens pentru activităţile sportive
ce vor urma in acest nou an.

Competiţiile la care vor participa echipe-
le de juniori ai comunei Ibăneşti sunt urmă-
toarele:

� MARTIE 2013 – Festivalul pentru
copii ,,Ghiocelul de argint”, ediţia a V-a,
secţiunea sport – Handbal fete şi Fotbal
băieţi, organizat pe BAZA SPORTIVĂ IBĂ-
NEŞTI;

� OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPOR-
TULUI ŞCOLAR la CROS

Organizat la BOTOŞANI -
30.03.2013

� APRILIE 2013 - Proiect de parteneriat
educaţional interjudeţean ,,Prietenie prin
sport,, ediţia II-a, handbal şi fotbal între Şco-
lile din Dumbrăviţa şi Pomîrla, Judeţul
BOTOŞANI şi Şcolile din Todireşti şi Ili-
şeşti,  Judeţul SUCEAVA;  

Organizat la Sala Polivalentă
din TODIREŞTI 

� Săptămâna  „Să ştii mai multe, să fii

mai bun!” 
- Concurs de cros - fete şi băieţi clasele V-

VIII, organizat la Şcoala Cornerstone
DOROHOI; 

- Concurs de fotbal – handbal, organizat
pe baza sportivă a Şcolii Ibăneşti şi Dum-
brăviţa;

� MAI 2013 - Concurs intercomunal de
jocuri sportive şi dans modern clasele V-
VIII  ,,Sport pentru viaţă”, Ediţia  II, organi-
zat la Şcoala IBĂNEŞTI;

� IUNIE 2013 - Concurs judeţean de fot-
bal  ,,Împreună prin Sport”, organizat la
Liceul Teoretic ,,A. Başotă,, POMÎRLA;

Principalul obiectiv al acestor activităţi
sportive este de a stimula interesul elevilor
pentru practicarea unei ramuri de sport ca
mijloc de întreţinere a sănătăţii. De aseme-
nea, acestea vin în sprijinul promovării
valenţelor educative ale sportului, a spiritu-
lui de toleranţă, a fair-play-ului, a  respectu-
lui şi combaterea discriminării. 

Participarea activă a elevilor la aceste
competiţii este o dovadă a interesului tot mai
mare al copiilor de a se dezvolta armonios,
de a fi disciplinaţi, corecţi şi cât mai respon-
sabili. 

Le urăm mult succes în acest nou sezon şi
sperăm ca munca şi truda lor să fie recom-
pensată cu cât mai multe premii şi trofee.

CALENDAR
SPORTIV 2013

HANDBAL: Olimpiada Naţională a Sportului 
Şcolar, faza intercomunală pe cerc pedagogic

Elevele componente ai
echipei reprezentative
de handbal, care 
au reprezentat Şcoala
Gimnazială 
,,Mihai l Sadoveanu,,
DUMBRĂVIŢA sunt:
PPoorrfifirreeaannuu  IIooaannaa ccll..  VVII        
SSttaann  AAmmaalliiaa ccll..  VVIIII                  
AAmmaarriinnee  NNiiccoolleettaa ccll..  VVIIIIII
OOssttaaffee  SSoorriinnaa ccll..  VVII            
LLuuppaassccuu  AAddrriiaannaa ccll..  VVIIII                    
BBaallaauuccaa  AAddeelliinnaa ccll..  VVIIIIII
AAmmaarriinneeii  MMiihhaaeellaa ccll..  VVIIII          
TTiimmooffttee  LLuuiizzaa ccll..  VVIIIIII                
RRaaccuu  LLaarriissaa ccll..  VVIIIIII
BBaattiirr  BBiiaannccaa                          ccll..  VVIIII
CCoonnddrreeaa  DDeenniissaa    ccll..  VVIIIIII                        
DDiiaaccoonnuu  IIoonneellaa              ccll..  VVIIIIII


