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Vreau să vă mul8umesc
tuturor pentru aceste clipe trăi-
te împreună pline de har și
bunătate. Voi începe cu o pildă:

„Un credincios îl întreabă
pe părintele de ce unii oameni
de la slujbă ies bucuroși iar al8ii
îngândura8i.

Părintele îi răspunde cu o
întrebare: Dacă ai fi întrebat de
cineva unde stai, el te-ar întele-
ge?

Și atunci credinciosul îi răs-
punde: Ar în8elege cel care
ascultă, cel care vrea să în8e-
leagă și care are un scop.

Atunci preotul îi răspunde:
Așa este și cu credin8a.”

Singurul lucru care ne une-
ște astăzi este credin8a. Trăim
vremuri complicate și înfrun-
tăm o realitate dificilă. Tinerii
termină o facultate și nu găsesc
de lucru, bătranilor nu le ajun-
ge pensia de la o lună la alta,
iar adul8ii se luptă să-și între8i-
nă familia și să plătească fac-
turi. Lumea nu a mai fost con-
fruntată ca acum: războaie,
atentate, accidente, ceartă,
criză, minciuni, depresie.

Toată lumea vrea solu8ii
imediate, dar solu8ia nu este
decât una singură: CREDI-
N7A.

Credin8a face totul posibil.
Dumnezeu în bunătatea lui

ac8ionează pe trei planuri:
1. Pace în lume
2. Mângâiere între

oameni
3. Iubire și respect în

familie
Degeaba venim la biserică

dacă nu ascultăm și dacă nu
în8elegem. Nu ne vom bucura
de mântuire dacă facem lucru-
rile de mântuială. Nu ne vom
bucura de mântuire dacă în
timpul slujbei ne gândim cum
să facem rău apropiatului nos-
tru. Ne vom bucura de Împără-
8ia lui Dumnezeu în Cer,
numai dacă vom cunoaște
Împără8ia lui Dumnezeu pe
Pământ.

De aceea trebuie să ne res-
pectăm, să fim buni, să fim
drep8i, să fim iertători și onești.

Credin8a ne apropie de
Dumnezeu. Credin8a ne apro-
pie unii de al8ii, dar ceea ce
este mai important, credin8a
trebuie să ne apropie de noi
înșine.

Arsenie Boca spunea:
„Omul se roagă de Dumnezeu
să-l scape de necazuri, dar
Dumnezeu se roagă de om să
lase păcatul. De aceea trebuie
să fim ascultători. Iubirea lui
Dumnezeu fa8ă de un păcătos
este mai mare decat iubirea
unui sfânt fa8ă de Dumnezeu.”

Am ales să fiu astăzi aici
pentru a vă arăta că vă iubesc
pe to8i și îmi cer iertare dacă
am greșit dar în același timp vă
iert pe to8i chiar dacă o parte
mai spun minciuni sau aduc
jigniri.

Să ave8i motive de bucurie
și să vă oferi8i iubire pentru că
nimic nu luăm cu noi. Rămâ-
nem cu ce oferim și vă spun că
putem plăti orice, dar nu putem
plăti pe nimeni să sufere și să
se roage în locul nostru.

Să citi8i mereu cartea trăitu-
lui frumos pentru că Dumne-
zeu ne dă la to8i câte un ghim-
pe la un anumit moment. Să
în8elegem acest moment și să-l
folosim spre credin8a. Momen-
tele se încheie.

Să pune8i pre8 pe familie, pe
prieteni, pe semeni și să-i
pre8ui8i pe to8i. Oamenii fru-
moși nu-și vând sufletul.

Mesajul meu către dumnea-
voastră este următorul:

Să fi8i frumoși la suflet pen-
tru că numai cei frumoși la
suflet iubesc oamenii, iubesc
adevărul, îl iubesc pe Dumne-
zeu. Să fi8i binecuvânta8i! Am
zis!

PRIMARUL
DUMNEAVOASTRĂ,

ING. ROMICĂ MAGOPE,

CREDIN�A
FACE TOTUL
POSIBIL!
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Bucuria sărbătorilor de
iarnă, cu strălucirea podoabe-
lor, cu vesele colinde şi cu fru-
moase cadouri, ne luminează
iarăşi chipurile şi inimile. În
jurul nostru totul e înveşmân-
tat în haină de sărbătoare,
casele împodobite, curate,
mesele pline şi încărcate, iar
sub brad daruri bogate.

Oare sufletul nostru este şi
el împodobit, vesel, curat şi
pregătit să primească Darul
Cuvântului întrupat? 

Să ne reamintim că prin Sf.
Botez noi, creştinii, am primit
în suflete o binecuvântare spi-
rituală, o lumină ce însoţeşte
drumul vieţii noastre de cre-
dinţă, spre idealul sfinţeniei.
Aceasta lumină a răsărit cu
mult înainte de a exista noi şi
e menită să ne conducă viaţa
spre Părintele luminilor. Este
Lumina ce a luminat în întu-
nericul primei zile a Creaţiei,
este lumina ce a strălucit din
peştera păstorilor în noaptea
sfântă a Naşterii Domnului şi
este lumina ce trebuie să-
mpodobească zilele noastre
de sărbătoare.

Lumina Cuvântului divin,
venită în lume să lumineze pe
oameni, rămâne însă şi astăzi
adeseori necunoscută sau
refuzată. Cuvântul caută şi azi
o poartă deschisă, un sufleKel,
locaş unde să poată sălăşlui,

unde să fie primit şi căruia să-i
poată oferi nepreţuitul cadou
pe care a venit să-l aducă tutu-
ror: darul de a deveni fii ai lui
Dumnezeu, darul mântuirii.
Sunt lecţii importante pe care
ni le descoperă Naşterea lui
Iisus. După cum spunea Ferici-
tul Augustin, ieslea Betleemu-
lui nu este doar locul unde s-a
născut Iisus; este prima catedră
de unde ne învaţă. Copilul încă
nu ştie să vorbească şi deja ne
ţine lecţii magistrale. 

Lecţia iubirii. Crăciunul
este sărbătoarea care ne vor-
beşte despre intervenţia lui
Dumnezeu în lumea noastră,
despre venirea lui la noi, cu
lumină şi eliberare. În copilul
din Betleem noi îl vedem pe
Dumnezeu aşa cum este: plin
de iubire, de înţelegere, de
iertare. Aici este minunea
minunilor că ne putem apro-
pia de Dumnezeu când ne
apropiem de ieslea sfântă.
Misterul întrupării, al venirii
lui Dumnezeu la noi este atât
de adânc încât nu-l pot
pătrunde filozofii şi totuşi atât
de simplu încât îl pot înţelege
şi copilaşii. Dumnezeu a
venit între noi, ca să ne ridice
din rătăcirile noastre şi să ne
îndrepte spre cer. El a venit să
ne găsească, să ne întâlneas-
că, să locuiască cu noi şi între
noi. Ne întinde mâna, vrea să

experimenteze durerile şi
bucuriile noastre. 

Lecţia umilinţei. Dumne-
zeu vine la noi sub forma
unui copil ce se naşte într-un
staul de vite, în locul cel mai
lipsit de demnitate. Şi lucrul
acesta poate să şocheze dorin-
ţa noastră după măreţie, după
spectaculos. Până acolo a
coborât, încât a devenit acce-
sibil fiecărui om din lumea
aceasta. Bunătatea lui Dum-
nezeu şi iubirea lui fără mar-
gini s-au manifestat prin umi-
linţă. A coborât în locul cel
mai de jos ca să-i ridice pe
toţi la înălţimea cerului.În
grota din Betleem Dumnezeu
ni se arată ca un umil copilaş
pentru a învinge mândria
noastră. Poate ne-am fi închi-
nat mai uşor în faţa puterii
Sale, în faţa înţelepciunii. Dar
el vrea inima noastră, decizia
liberă de a accepta iubirea Sa.
S-a făcut mic pentru a ne eli-
bera de acea pretenţie umană
de măreţie care vine din mân-
dria noastră. S-a întrupat în
mod liber pentru a ne face pe
noi cu adevărat liberi, liberi
de a-l iubi.

Sfântul Ambrozie se între-
ba: de ce a venit Hristos pe
pământ?... și tot el a răspuns: 

"Iisus s-a făcut copilaş,
pentru ca tu să devii un om
perfect. 

El a fost înfăşat în scutece,
pentru ca tu să fii eliberat de
lanţurile morţii. 

A stat în grajd, pentru a te
pune pe tine pe altare. 

A venit pe pământ, pentru
ca tu să atingi stelele 

Şi nu a găsit loc, pentru ca
tu să ai locuinţă în ceruri. 

El, deşi era bogat, s-a făcut
sărac, 

Pentru ca noi să devenim
bogaţi."

Acolo unde cineva găseşte
timp să se roage sau se cufun-
dă în tăcere ca să mediteze la
cele petrecute la Betleem, la
taina naşterii lui Hristos
Domnul, acolo este cu adevă-
rat Crăciunul. În casa unde
oamenii în aceste zile îşi
îndreaptă paşii spre biserică
pentru a-i cânta lui Hristos şi
a-l lăuda pe El, acolo este cu
adevărat Crăciunul. Acolo
unde se sting duşmăniile şi-şi

face loc iertarea, este Crăciu-
nul. Acolo unde omul s-a
hotărât să se lepede de viaţa
lui de păcat pentru a merge
mai frumos şi mai drept pe
drumul spre veşnicie, acolo
se naşte Hristos.

Preot paroh Foca Mihai
Claudiu

Biserica „Nașterea 
Maicii Domnului” 

Dumbrăvi1a

Comuna Ibănești a găz-
duit duminică, 16  august
2015, examenul de  absolvi-
re  a  cursurilor de  baby-sit-
ter  pentru  un  număr de  18
cursante,  curs  derulat în
cadrul  proiectului „Să
creăm pentru toKi aceleași
șanse”.

Activitatea din cadrul
proiectului s-a derulat pe
parcursul a 480 ore de teorie
și practică,  în  perioada
iunie – august 2015  și  s-a
finalizat  printr-un  examen
constând  într-o probă teore-
tică și una practică.  

Cele 18 cursante au obKi-
nut rezultate foarte bune și
au primit Certificate de cali-
ficare în meseria de baby-
sitter recunoscute și în Uni-
unea Europeană.

Echipa de proiect a fost
alcătuită din formatorii:
Talanca Florentina, Maria-
Felicia Mihai și Aboghioaie
Petru.

La acest curs au participat
un număr de 18 cursante:
Toma Mihaela Daniela,
Burlacu Cristina, Burlacu
Maria, Atomei  Ionela,
Strimbu Rodica, Ghiorghita
Andreea-Florentina, Fedor
Violeta, Paius Irina, Olaru
Elena-Irina, Diaconu Lumi-

nita, Condurache Alexandra,
Fedor Anisoara, ZăiKuc
Nicoleta-Monica, MagopeK
Liliana, Barbu Mirela,
Foca Camelia Elena,
Sandu Maria.

Obiectivul proiectului a
fost acela de a pune bazele
unui sistem public standar-
dizat în domeniul îngrijirii
copilului și de a oferi astfel
femeilor participarea la
piaKa muncii prin obKinerea
unor Certificate de califica-
re pentru meseria de baby-
sitter recunoscute și de
Uniunea Europeană.

Domnul primar,  ing.
Romică  MagopeK  le-a
felicitat  pe  cele  18  cur-
sante  atât pentru  partici-
parea  la  cursurile de  for-

mare  cât și pentru absolvi-
rea acestora,  menKionând:
„Activitatea  de  baby-sit-
ter  este  una  din  activi-
tăKile nobile  care  scoate
în evidenKă  capacitatea de
a oferi copiilor  un  mod
de  îngrijire,  educare  pre-
cum  și  dobândirea  unor
aptitudini pozitive de com-
portament  pentru viitorul
lor.”

Atât  în  cursul  acestui
an,  cât  și  pe  parcursul
anilor  viitori,  se  vor  mai
organiza  cursuri  de  for-
mare profesională,  astfel
încât  se  va  da  posibilita-
tea ca și alte persoane  dori-
toare să se perfecKioneze în
domeniile ce vor fi oferite.

(Aboghioaie Petru)

Pentru a evita producerea unor situaKii de
urgenKă în pragul Sărbătorilor de iarnă, vă sfă-
tuim să aveKi în vedere următoarele recomandări:

- FixaKi bradul în condiKii de siguranKă, luând
măsuri de împiedicare a răsturnărilor accidenta-
le;

- VerificaKi instalaKia de brad din punct de
vedere al funcKionării înainte de a o monta pe
pom; în cazul detectării unor defecKiuni nu faceKi
improvizaKii;

- Nu amplasaKi bradul în vecinătatea surselor
de căldură deschise (radiatoare, aragaze, reșouri
etc.) sau în imediata vecinătate a pieselor de
mobilier, ci la o distanKă suficientă evitării orică-
rui risc;

- Nu utilizaKi artificiile, petardele, rachetele și
alte mijloace pirotehnice în încăperi și spaKii
închise, cu aglomerări de persoane, balcoane,
holuri de bloc și pe terase; astfel de activităKi
fiind desfășurate în strictă conformitate cu legi-
slaKia în vigoare, în aer liber, la distanKe de sigu-
ranKă faKă de oameni, clădiri, arbori și autovehi-
cule;

- Lumănările și artificiile aprinse trebuie să fie
fixate cât mai bine, căci ele ar putea foarte ușor
cauza un incendiu;

- Nu utilizaKi instalaKii de iluminat ornamental
cu defecKiuni sau improvizaKii;

- Nu lăsati bradul cu lumanari si artificii
aprinse, instalatii electrice de impodobire in
functiune, nesupravegheate; 

- Nu lăsaKi la îndemâna copiilor chibriturile
sau brichetele; 

- AchizitionaKi artificii doar din magazinele
autorizate și nu-i lăsaKi pe copii să se joace cu
ele; 

- VerificaKi integritatea și curăKenia coșurilor
de fum; 

- Inainte de culcare, stingeKi focul din sobă,
lumănările și deconectaKi aparatele electrice de

încălzit ori decoraKiunile electrice; 
- La părăsirea locuinKei asiguraKi-vă că nu aKi

lăsat focul aprins, consumatorii electrici sub ten-
siune și corpuri de iluminat aprinse! 

Privind sacrificarea animalelor în gospodării-
le populaKiei, cu prilejul sărbătoririi Crăciunului,
veKi avea în vedere:

- Locul ales pentru pârlirea porcilor să fie la o
distanKă de siguranKă faKă de construcKii sau depo-
zite de furaje; 

- Buteliile de gaze utilizate la pârlirea porci-
lor, să fie amplasate la distanKă faKă de arzător, iar
furtunurile de alimentare să fie prevăzute la
capete cu coliere de fixare și să nu prezinte fisuri; 

- Pentru creșterea presiunii în butelii, acestea
nu vor fi apropiate de flacară, în cel mai rău caz
utilizaKi apă fiartă; 

- În cazul utilizării unor dispozitive improvi-
zate, pe care nu le recomandăm, dar care cu sigu-
ranKă vor fi utilizate, ar fi bine ca acestea să fie
atent manevrate, iar combustibilul utilizat să nu
fie transportat sau depozitat în vase de plastic și
care, în niciun caz să fie amplasate în apropierea
locului destinat sacrificiului; 

- Pentru orice eventualitate în imediata apro-
piere să fie asigurată o rezervă de apă; 

- Afumătorile trebuiesc amplasate la distanKe
de siguranKă faKă de restul construcKiilor și trebu-
iesc supravegheate pe toată perioada funcKionă-
rii; 

- Afumătorile se confecKionează din zidării de
cărămidă și materiale incombustibile și se
amplasează independent de celelalte construcKii
din gospodărie; 

- Este interzisă folosirea afumătorilor impro-
vizate ori amplasarea acestora în magazii, graj-
duri, remize, sub șoproane sau lângă materiale
combustibile; 

Inspector SVSU Ibănești,
Baltariu George

Iubiţi credincioşi,

MĂSURI specifice de prevenire a
incendiilor pe timpul desfășurării 

sărbătorilor de iarnă
„Să creăm pentru to�i aceleași șanse” –
Comuna Ibănești va avea 
o nouă grupă de baby-sitter
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Știa�i că?
Sângele de tip A

poate primi transfuzii cu
sânge de tip A si O.

– Sângele de tip B
poate primi transfuzii cu
sânge de tip B si O.

– Sângele de tip AB
poate primi transfuzii cu
sânge de tip A, B si O.

– Sângele de tip O
poate primi numai
transfuzii cu sânge de
tip O, dar este acceptat
de toate celelalte tipuri
de sânge.

– Sângele de tip O
reprezintă grupă sangui-
nă cel mai des întâlnită.

Un copil vine acasă
de la școală și îi zice
tatălui: 

- Tati, poDi să îDi scrii
numele foarte repede? 

- Da, sigur! 
- Dar cu ochii inchisi

si deodata si foarte repe-
de? 

- Da, normal! 
- Atunci ia te rog hâr-

tia asta și semnează!
�

-Azi ce ai de gând să
faci?

- Nimic.
- Dar tot nimic ai

făcut și ieri.
- Da, dar nu am ter-

minat...
�

Doi moși stăteau pe o
bancă:

- Auzi , o vezi pe tipa
aia? moare după mine!

- Da de unde știi?
- Doar n-o să moară

înaintea mea...

CMYK

Grupul de cateheză al
parohiei „ÎnălDarea Domnu-
lui” Ibănești a încununat
activităDile desfășurate în
cadrul parohiei cu o fru-
moasă călătorie prin lumea
credinDei și a istoriei pe care

Dinuturile NeamDului le des-
coperă la tot pasul.  

Cu câteva săptămâni
înainte ca glasul cristalin al
clopoDelului să deschidă
noul an școlar, 35  de copii
de toate vârstele care s-au

implicat activ în viaDa paro-
hiei, au participat la o fru-
moasă excursie organizată
de coordonatorii grupului
de cateheză: pr. Berechea
Ovidiu, prof. Berechea
Mihaela, prof. Vitcu Andrei,
ref.cult. Aiacoboaie Viorel
și Aiacoboaie Mihaela.  

Copiii împreună cu coor-
donatorii s-au rugat la
mănastirile NeamD, Secu și
Sihăstria, au călatorit în fas-
cinanta lume a lui Creangă,
vizitând casa memorială și
ansamblul muzeal de la
Humulești și au făcut o
incursiune prin istoria stră-
bună, printre zidurile cetăDi-
lor Suceava și NeamD unde

au descoperit frânturi din
paginile de istorie a acestor
Dinuturi.

A fost o experienDă inedi-
tă și totodată binevenită prin
care copiii și-au întărit cre-
dinDa și și-au îmbogăDit cul-
tura generală.

Copiii participanDi îm -
preună cu coordonatorii
proiectului mulDumesc  oa -
menilor cu suflet mare care
au sponzorizat această călă-
torie: domnului primar ing.
Romica MagopeD care a
decontat costurile cu trans-
portul și domnului Carp
Sorin om de afaceri local
care a sponzorizat cu suma
de 500 RON celelalte chel-

tuieli aferente călătoriei
(biletele de intrare, masa de
prânz etc.)

Primarul comunei Ibă-
nești, dl. ing. Romică
MagopeD îi felicită pe orga-
nizatori pentru faptul că
„Prin această acDiune spiri-
tul credinDei este înălDat.
Sufletul este liber să aibă
curaj în credinDă. 

Curajul este sentimentul
care învinge frica pentru că
lumea este a celor care au
curaj. Felicit organizatorii și
iniDiatorii acestei acDiuni
înălDătoare și îi asigur de tot
sprijinul meu și în acDiunile
viitoare.”

(Geanina Turtă)

Cele mai longevive cupluri din
comuna Ibănești și-au reînnoit jură-
mintele în cadrul celei de-a II-a ediDii
a manifestării cultural-artistice „Ibă-
nești în sărbătoare”.

Astfel, un număr de 66 de familii
din DumbrăviDa și din Ibănești au ani-
versat 50 de ani de căsătorie, ocazie
cu care au spus „DA”, din nou, în faDa
ofiDerului de stare civilă.

ÎmbrăcaDi la patru ace, cele 66 de
cupluri au avut parte de ceremonii
deosebite (ceremonie civilă, religioa-
să și festivă), în cadrul cărora primarul
comunei Ibănești, dl. Romică Mago-
peD le-a oferit în semn de reunoștinDă
și respect un nou Certificat de căsăto-
rie, o Diplomă aniversară și un cadou
în bani.

Evenimentul s-a constituit într-o
celebrare a familiilor în care dragostea
bazată pe încredere, înDelegere și res-
pect constituie un mod frumos de a
trăi și de a se bucura de minunile vie-
Dii.

În alocuDiunea susDinută la festivita-
te, primarul comunei Ibănești, dl. ing.
Romică MagopeD a nuanDat: „Se
spune că e ușor să faci o nuntă, să înte-
meiezi o familie, dar e foarte greu să o

menDii. Asta pentru că, așa cum știm,
pasiunea care e la început, e trecătoa-
re, și numai în unele cazuri e înlocuită
de dragostea adevărată, de respect
reciproc și de înDelegere. La 50 ani de
la căsătorie, când sărbătorim „Nunta
de Aur”, căsnicia a ajuns la perfecDiu-
ne, la desăvârșire. Dumneavoastră aDi
atins acest prag. „Nunta de aur”are în
componenDa sa Aurul, metalul zeilor.
Aurul reprezintă lumina, cunoașterea
și viaDa veșnică, dar și dragostea,
bogăDia și strălucirea. La 50 de ani de
căsătorie, Taina Căsătoriei ni se înfă-
Dișează ca o taină a recunoștinDei, atât
faDă de Dumnezeu, cât și unul faDă de
celălalt. Fiecare an trecut de la unirea
destinelor a doi parteneri intr-o căsă-
torie marchează o nouă treaptă a dra-
gostei, comuniunii și împărtășirii.
Dumneavoastră aDi dovedit în mai
bine de jumătate de secol că un cămin
adevărat se clădește cu multă stărui-
nDă, înDelepciune și mult sacrificiu.
SunteDi adevărate modele de viaDă
pentru noi toDi! PrezenDa dumneavoas-
tră este dovada vie a existenDei unei
iubiri sincere, puternice și curate care
a făcut faDă tuturor obstacolelor. Fami-
lia este templul sfânt pe care se bazea-

ză societatea. De aceea este important
să vă avem printre noi, să arătaDi celor
mai tineri că familia este comoara cea
mai de preD pe care o poate avea cine-
va. (...) Vă felicităm pentru performa-
nDa reușită, vă urăm multă sănătate și
multe bucurii alături de cei dragi! La
mulDi ani împreună!”

Cuplurile de aur sărbătorite au
fost: AciobăniDei Dumitru și  Maria,
Acrudoae Dumitru și Valeria, Alboiu
Mihai și Adela, Aniculăesei Ion și
Maria, Apintiliesei Vasile și Maria,
Asaftei Ioan și Viorica, Asaftei Mar-
cel și Elena, Atănăsoaie Gheorghe și
Georgeta, Atănăsoaie Vasile și Vic-
toria, Atomei Dumitru și Maria, Ato-
mei Marcel și Aurica, Azoicăi Ioan
și Ileana, Baranciuc Dumitru și Auri-
ca, Batîr Vasile și Victoria, Bighiu
Aurel și Verginia, Bighiu Petrea și
Verginia, Burlacu Mihai și Maria,
Burlacu Pintilei și Veronica, Casan-
drei Ioan și Aglaia, Cociu Petru și
Maria, Cohal Eugen și Adela, Cojo-
caru Petru și Eugenia, Darie Dumi-
tru și Maria, Diaconu Teodor și
Saveta, Dodu Constantin și Viorica,
Dodu Teodor și Ana, Filip Ioan și
Maria, Foca Ioan și Cecilia, Gorcea

Vasile și Maria, Hamburdă Gheor-
ghe și Saveta, Ionică Sava și Aneta,
IoniDă Ioan și Catinca, Lavric Dumi-
tru și Ana, Mălășincu Constantin și
Ecaterina, Mălășincu Costache și
Viorica, Mălășincu Teodor și Maria,
Murariu Gheorghe și Maria, Musur-
ceanu Gheorghe și Victoria, Pascariu
Constantin și Maria, Pascariu Ghe-
orghe și Aurica, Patriche Gheorghe
și LucreDia, Pavalache Vasile și Vale-
ria, Păiuș Gheorghe și Virginia,
Păvăleanu Gheorghe și Viorica, Pâr-
leanu Dumitru și Maria, Pîrleanu
Costantin și Maria, Porfireanu Ioan
și Lucilia, Pușcașu Dumitru și Ilea-
na, Pușcașu Dumitru și Teodora,
Racu Dumitru și Elena, Racu Dumi-
tru și Elena, Racu Gheorghe și
Maria, Racu Ioan și Maria, Racu
Octav și Aglaia, Rusu Vasile și
Elena, Sandu Mihai și Alexandrina,
Sandu Petrea și Veronica, Sandu
Petru și Elisabeta, Stan Petru și
Saveta, Stredie Valerian și Elena,
Șlincu Mihai și Niculina, Șulic
Dumitru și Victoria, Toma-Potcolin
Dumitru și Eugenia, Cîrliman Mihai
și Ileana, Ungureanu Octav și Elena,
Zahariuc Constantin și Victoria.

50 de ani de dragoste neîntreruptă
sărbători�i în comuna Ibănești!

Ibănești: Proiectul „Prin credin�ă ne îmbogă�im 
cultura generală și ne cunoaștem istoria străbună”
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Sâmbătă, 19 septembrie
2015, întreaga suflare a
comunei Ibănești a fost pre-
zentă la ziua comunei.

Începând cu ora 10:00, fii
ai satului și locuitori din
satele și orașele învecinate s-
au reunit pentru a celebra
arta folclorică și tradiEională
românească.

Alături de oficialităEile
judeEului, dl. prefect Costică
MacaleEi și președintele
Consiliului JudeEean, dl.
Gheorghe Sorescu, primarul
comunei Ibănești, dl. ing.
Romică MagopeE a pornit un
periplu vizual și artistic prin
lumea satului ibăneștean,
prezentând momente unice și
deosebite trăite de oamenii
Ibăneștiului în cei 560 de ani
de existenEă.

Seria de manifestări a fost
deschisă de o slujbă religioa-
să de sfinEire și binecuvânta-
re săvârșită de preoEii parohi
din comună: pr. Foca Mihai
Claudiu, pr. Berechea Ovi-
diu, pr. Mihai Bogdan, după
care primarul comunei Ibă-
nești a deschis regalul de
manifestări cultural-artistice.

În cadrul unei ceremonii
oficiale au fost sărbătorite
cuplurile care au împlinit 50
de ani de căsătorie, precum
și cei care sunt încă o mărtu-
rie vie a istoriei ibăneștene:
veteranii de război.

Dna Director Prof. Maria-
na MagopeE, împreună cu
cadrele didactice au adus în
faEa spectatorilor copiii
talentaEi ai comunei, elevi ai
Școlii Gimnaziale „Ștefan

cel Mare” Ibănești și „Mihail
Sadoveanu” DumbrăviEa.

La ceas aniversar, cu
bucurie și emoEie aceștia au
prezentat o suită de momen-
te artistice deosebite dedica-
te împlinirii a 150 de ani de
la înfiinEarea școlii „Ștefan
cel Mare” din Ibănești și 90
de ani de la ÎnfiinEarea Școlii
„Mihail Sadoveanu” din
DumbrăviEa.

Programul manifestărilor
prilejuite de Ziua comunei s-
a constituit într-un spectacol
cultural-artistic de înaltă Ein-
ută ce a fost asigurat de inter-
preEi renumiEi precum: Laura
Ștefănescu, Elena Mândres-
cu, Cornelia Ciobanu, Petro-
nela Rusu, Constantin
Petrescu și doamna „Din
Moldova Lu’ Ștefan” –
Daniela Condurache, solistă
a cântecelor poulare moldo-
venești, recunoscută pe plan
naEional și internaEional.

Ansamblurile folclorice
„Mărgineanca”, „Cordărean-
ca”, Darabani și „Hora” Vlă-
sinești și-au etalat cele mai
frumoase costume și i-au
încântat pe spectatori cu dan-
suri și cântece tradiEionale
din diferite zone ale Eării.

Ritmurile fascinante și
pline de culoare, armonia
horelor și vigoarea sârbelor,
graEia și frumuseEea pură a
folclorului românesc au fost
aduse în scenă de dansatori,
prin virtuozitatea soliștilor
intrumentiști și vocali exce-
pEionali din Orchestrele
„Mugurelul”, Școala Popula-
ră de Artă Botoșani și „Rap-
sozii Botoșanilor”.

Întregul eveniment s-a
constituit într-o manifestare
cultural-artistică de excepEie
care s-a bucurat de aplauze
generoase din partea publi-
cului.

„Auraș de pe cărare,
Toamna-i ca o sărbătoare,
Adă-Ei traista mai aproape,
Să o umplem cu de toate,
Mere, pere, prune, nuci,
Să ne mai aduci!”
Glasuri cristaline de copii

au răsunat vineri, 30 octom-
brie 2015, în cadrul unei noi
ediEii a spectacolului „Armo-
nii de toamnă” desfășurat la

Școala Gimnazială „Mihail
Sadoveanu” din DumbrăviEa. 

Preșcolarii și școlarii cla-
selor pregătitoare și I – IV și-
au propus să prezinte împreu-
nă o serbare dedicată anotim-
pului toamna pentru a
demonstra părinEilor și cadre-
lor didactice că știu să își
arate admiraEia și preEuirea
faEă de bogăEia și frumuseEea

naturii recitând, cântând,
dansând, costumându-se
adecvat. 

Armonia spectacolului a
fost datăde potrivirea desăvâ-
rșită a momentelor artistice
care au creat un întreg, de
colaborarea perfectă între
formaEiile artistice ale clase-
lor implicate, dar și de îmbi-
nare melodioasă a cântecelor

și versurilor prezentate.
De la grădiniEă a venit

Grupa AlbinuEelor cu fructe
și legume de toamnă care
vorbeau, cântau și dansau de
parcă ar fi fost copii. Poate
din acest motiv doamnei edu-
catoare Alina Bolohan îi stră-
luceau ochii de admiraEie și
drag.

De sub covorul multicolor
de frunze au apărut curajoși
copiii din clasa pregătitoare și
au dovedit că știu să se joace
cu toamna și „de-a toamna”
fără să le pese de schimbările
aduse de natură sau de viaEa
de școlar. Domnul învăEător
Corneliu Drescanu a știut
cum să îi invite în joc. Elevii
clasei I au stat de vorbă cu
Toamna. Zâna îi întreba ce
litere au învăEat, iar copiii îi
răspundeau în versuri și cân-
tece dragi. Când i-a întrebat
cine i-a învăEat să recite, să
cânte și să danseze așa fru-
mos copiii „au dat vina” pe

doamna învăEătoare Angela
Dodu.

Nu puteau lipsi greierele
„negru, mic, muiat în tuș” și
furnicuEele harnice. Persona-
jele au fost aduse în scenă de
elevii clasei a II a care au
convins publicul, dacă mai
era nevoie, că toamna este
darnică numai cu cei harnici.
Doamna învăEătoare Fulga
LuminiEa poatesă jure că a
zărit câteva lacrimi de ferici-
re în ochii mamei „greierașu-
lui” emoEionată de interpreta-
rea acestuia.

Domnul învăEător Ionel
Ciurciun a dăruit spectatori-
lor buchete mari de crizante-
me colorate și înmiresmate
prin colajul de cântece și poe-
zii de toamnă prezentat de
elevii clasei a III a. Publicul a
simEit pe deplin frumuseEea
acestui anotimp admirând
tabloul „pictat” cu talent de
fetiEele și băieEii din clasa a
III a.

Scena s-a umplut iar de
coroniEe înflorite, de coșuleEe
pline cu fructe și legume, de
bostani decoraEi, de frunze
aurii și gălbioare. Cine sunt
acești frumoși copii? Ne
lămurește doamna învăEătoa-
re Elena Rateș, mândră tare
de elevii clasei a IV-a, care
aduc darul lor ZeiEei Toamna.

Când sărbătoarea a umplut
inimile tuturor, când roșul
merelor s-a mutat emoEionat
pe obrajii mici și zâmbitori,
când aplauzele au răsunat
până departe, Toamna a răs-
puns:

Doamne, ce spectacol
mare

Am primit astăzi în dar,
Armonie și culoare
Am adunat în hambar.
MulEumesc, copii frumoși,
Să fiEi mereu sănătoși
Roadele ce vi le coc
Să se vadă-n catalog!

(Înv. Fulga Lumini�a)

„Armonii de toamnă” la Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” din Dumbrăvi�a

Regal de momente cultural-artistice la ziua comunei Ibănești!
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Ca în fiecare an, la început
de septembrie, Școlile Gim-
naziale din comuna Ibănești
își deschid în mod festiv
porQile, pentru a-i primi pe
elevi în noul an școlar.

Festivitatea de deschidere
a anului școlar 2015-2016 a
debutat la ora 8:00 la Școala
Gimnazială „Mihail Sado-
veanu” din DumbrăviQa, iar
la ora 9:00 oficialităQile au
fost prezente și la Școala
Gimnazială „Ștefan cel
Mare” din Ibănești.

Sunetul clopoQelului a
răsunat pentru elevii din
ciclul gimnazial și primar, în
prezenQa cadrelor didactice,
membrilor administraQiei
locale și părinQilor.

După slujba de TE DEUM
oficiată de preoQii parohi
Mihai Bogdan Ștefan, pr.
Berechea Ovidiu, pr. Iftode
Marian și pr. Foca Claudiu,
toQi cei prezenQi au ascultat cu
emoQie și bucurie cuvântările
de învăQătură încărcate de
emoQia revederii.

Cuvântul de început a apa-
rQinut d-nei Director prof.
Mariana MagopeQ. Dumneaei
a adus la cunoștinQă celor
prezenQi frumuseQea și dotări-
le școlilor, a prezentat nou-
tăQile, structura noului an șco-
lar și repartizarea elevilor pe
clase.

„(...) Pentru cele două
instituQii școlare din comuna
Ibănești, anul şcolar 2012-
2013 debutează cu clădiri
bine puse la punct, cu săli
proaspăt igienizate. Toate
strălucesc de curăQenie dato-
rită seriozităţii cu care s-a
muncit peste tot. Avem o
școală minunată, modernă,
primitoare și strălucitoare
care poate oricând să concu-
reze ca și dotare și amenajare
cu orice altă școală din judeQ
și din Qară. Toate acestea se
datorează în primul rând
domnului primar și Consiliu-
lui Local, care se implică în
toate acţiunile noastre și ne
ajută împreună cu întreg
colectivul pe care-l conduce.
Un nou an școlar înseamnă
pentru voi încă o treaptă în
drumul vostru spre cunoaște-
re, către lumină. Posibilitatea
de a fi mai buni, mai drepQi,
cinstiQi și demni ne-o dă edu-
caQia primită în școală. Școa-
la este cea care poate să cree-
ze cel mai bine deprinderi de
muncă ordonată, poate culti-
va frumosul și poate da încre-
dere în capacităQile intelec-
tuale și de voinQă. Să aveQi
convingerea că școala vă pre-
gătește pentru viaQă, punând
în valoare întregul vostru
potenQial intelectual și afec-
tiv.

Dragi elevi, voi trebuie să
conștientizaQi că fiinQa umană
fără educaQie este sortită izo-
lării și anonimatului, în

vreme ce omul educat are
șansa devenirii, a integrării în
societate și când vă este mai
greu, vă invit să reflectaQi la
cuvintele lui Aristotel care
spunea că ”rădăcinile învăQă-
turii sunt amare, dar roadele
ei sunt dulci”. Este necesar,
dragi elevi, să înQelegeQi că
trebuie să învăQaQi nu atât
pentru școală, cât mai ales
pentru viaQă. Noi, profesorii,
vă stăm alături, călăuze și
prieteni mai mari la care
puteQi apela ori de câte ori
aveQi nevoie. Noi dorim să vă
sădim în suflete încrederea și
respectul pentru valorile
umane fundamentale: binele,
adevărul, speranQa, munca,
încrederea, responsabilitatea,
seriozitatea, punctualitatea,
toleranQa, spiritul de echipă,
aprecierea muncii celorlalţi,
competitivitatea.

Dragi părinQi, vă asigurăm
că vom face tot ceea ce ne stă
în putinQă pentru a răspunde
exigenQelor Dumneavoastră.
Copiii Dumneavoastră au
profesori bine pregătiQi, baza
materială este modernă, loca-
lul este modernizat și vă pot
garanta securitatea copiilor
dumneavoastră atunci când
sunt la școală și la toate acti-
vităQile organizate de și în
instituQia noastră. Vă rugăm
să răspundeQi chemărilor șco-
lii pentru că fără o colaborare
strânsă școală – familie este
greu să reușim. Fie ca noul an
şcolar să vă aducă multe
bucurii, satisfacţii, împliniri
şi multă sănătate!”

Primarul comunei Ibă-
nești, dl. ing. Romică Mago-
peQ a nunaQat în cuvântul său
importanQa educaQiei pentru
om și societate.

„(...) Școala este un dar.
Iar educaQia primită în școală
este cel mai frumos dar pe
care îl poate dobândi omul.
EducaQia este cea care ne
reprezintă. Cu toQii ne naștem
egali, dar devenim inegali
prin educaQe. Mesajul meu
este acela de a munci mult
mai mult pentru că numai așa
veQi fi realizaQi.

Important este să luăm cât
mai multă educaQie pentru a
deveni oameni. Un om poate
devenim OM numai dacă are
educaQie.

Dragi părinQi, dumnea-
voastră sunteQi cei care trebu-
ie să contribuiQi la educarea
copiilor și să fiQi în perma-
nentă legătură cu școala. Tre-
buie să-i indrumaQi și să vă
constituiQi într-un mediu
sănătos și echilibrat, astfel
încât copilul să se dezvolte
armonios.

Cadrele didactice sunt cele
mai bune. Sunt adevărate
modele pentru dumneavoas-
tră și vă pot ajuta să luaQi
Lumina și să o împărtășiQi și
voi, la rândul vostru, mai

departe. (...) Vã doresc tutu-
ror un an bun, în care succe-
sul să fie cununa eforturilor
dumneavoastră!”

În încheiere, cuvântul a
fost preluat de agentul de
poliQie Mihai Maxin, din par-
tea postului comunal de poli-
Qie. Acesta a precizat urmă-
toarele aspecte:

„SiguranQa în școli consti-
tuie o prioritate pentru PoliQia
Română. Prevenirea delin-
cvenQei juvenile și a victimi-
zării minorilor reprezintă un
capitol semnificativ în activi-
tatea pe care o desfășurăm,
pentru ca în zona unităQilor
de învăQământ să nu se comi-
tă violenQe sau alte fapte ile-
gale. La început de an școlar,
vă asigurăm de sprijinul

necondiQionat, de experienQa
pe care o avem, astfel încât
împreună cu dumneavoastră,
părinQi și profesori, să dez-
voltăm un mediu sigur pentru
educaQie.

Dragi elevi, vrem să știQi
că suntem alături de voi și că
împreună putem găsi soluQii
la problemele cu care vă con-
fruntaQi. Nu ezitaQi să ne
cereQi sprijinul atunci când
este nevoie! Mult succes în
noul an școlar tuturor!”

La finalul festivităţii, așa
cum a obișnuit, domnul pri-
mar ing. Romică Magopeţ a
oferit cadouri educative
necesare în actul de învăQare
micilor elevi care au păşit
pentru prima dată în şcoală.

(Geanina Turtă)

Ca în fiecare an, și anul acesta, marele scriitor Mihail Sado-
veanu a fost sărbătorit de Școala Gimnazială din DumbrăviQa,
care îi poartă numele. La împlinirea a 135 de ani de la nașterea
scriitorului, elevii beneficiari ai Centrului de zi pentru copii
DumbrăviQa au pregătit o activitate deosebită intitulată „Memen-
to – Mihail Sadoveanu”, în care au evidenQiat momente și aspec-
te din viaQa și opera marelui romancier român.

Sub coordonarea d-nei Doroftea Valentina, elevii au pus în
scenă peripeţiile prin care a trecut Lizuca alături de căţelul ei
Patrocle în ,,Dumbrava minunată”. Fiecare elev a fost implicat
în scenetă, având un rol important menit să scoată în evidenţă
calităţile, abilităQile și aptitudinile artistice și educative. 

La activitate au fost prezenţi dna Director prof. Mariana
Magopeţ, dl. Viceprimar Săvel Lavric şi dna profesor Micu
Rodica, diriginta elevilor care au desfăşurat activitatea. 

Invitaţii au apreciat munca depusă şi evoluţia copiilor, felici-
tându-i şi încurajându-i spre realizarea  activităţilor de acest tip,
oferindu-le diplome de merit pentru excelenta implicare în acti-
vitatea dedicată marelui scriitor român – Mihail Sadoveanu.

Centrul de zi pentru copii Dumbrăviţa, judeţul Botoşani îşi
desfăşoară activitatea în această perioadă având ca beneficiari ai
serviciilor elevii clasei a V-a ai Şcolii Gimnaziale „Mihail Sado-
veanu” din Dumbrăviţa, judeţul Botoşani: Ababei Sebastian,
Aparaschivei Valentina, Apetrei Vasile, Bejenaru Alexandra,
Bejenaru Bogdan, Beşleagă Nicoleta, Bunduc Georgiana,
Calancea Claudia, Dediu Onisim, Enochi Ancuţa, Gurzu Lore-
dana, Nanu Bianca, Patrichi Bianca, Pârlaenu Onisim, Pricopie
Eduard, Prozoreanu Ionuţ, Soflău Adina, Şerbuleţ Florina, Urzi-
că Măriuca şi Zăiţuc Denisa.

(Geanina Turtă)

Mihail Sadoveanu 
sărbătorit de Centrul de zi
pentru copii Dumbrăviţa

În data de 26 septembrie 2015, elevii și cadrele didactice au
sărbătorit Ziua Europeană A Limbilor Străine, o frumoasă ocazie
de a conștientiza importanQa învăQării acestora atât în școală cât
și în afara ei.

Această zi a fost marcatăprintr-o serie de activităQi care s-
au desfășurat în Centrul de Documentare și Informare „Octav
Vitcu” din incinta școlii, elevii având oportunitatea de a-și
demonstra abilităQile de comunicare în limbile franceză și engle-
ză.

Programul a fost unul diversificat:
1. Introducere despre istoricul și importanQa limbilor străine
2. Mini scenetele : *Je vous présente ma nationalité

*La Ballade des chiffres
3. Parada steguleQelor Uniunii Europene
4. Cântece în limbile franceză și engleză: 

*Savez-vous planter les choux? 
* Once I caught a fish alive

5. Concurs de tongue twister, dicQie verbală în limba engleză
6. Colaj pe flip chart: “Vorbește-mi” în diferite limbi străine
7. ExpoziQie de cărQi 
Elevii au fost coordonaQi de prof. Aștefănesei Elena Daniela

în colaborare cu toate cadrele didactice din colectivul unităQii
școlare.  

(prof. Aștefănesei Elena Daniela)

Ziua europeană a limbilor străineserbată și la Școala Gimnazială„Ștefan cel mare’’, Ibănești

Început de toamnă, început de
an școlar în comuna Ibănești
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Sâmbătă,  17 octombrie
2015, pe Baza Sportivă a
Școlii Gimnaziale “Ștefan
cel Mare” Ibăneşti, s-a orga-
nizat concursul intercomu-
nal "Sport pentru viaţă", edi-
tia a III-a, un concurs de
jocuri sportive, la această
ediJie fiind valorificate bene-
ficiile jocului de fotbal atât
băieţi, cât și fete ale claselor
de gimnaziu, beneficii con-
stând în pasiunea copiilor
pentru mişcare, stimularea
interesului elevilor pentru
practicarea unei ramuri de
sport, ca mijloc de menţine-
re a sănătăţii şi dezvoltarea
spiritului de responsabilitate
în grup prin activitatea spor-
tivă. 

Mesajul, fără de care
orice activitate sportivă şco-
lară nu poate să înceapă şi pe
care l-au înJeles toţi elevii
participanţi, este că sportul
trebuie practicat cu plăcere
în orice formă sau la orice
nivel, având ca rezultato
viaJă sănătoasă, ajutând la

însuşirea unor aptitudini
sociale şi interpersonale
importante, precum şi la
conştientizarea valorii mun-
cii susţinute şi a perseveren-
ţei. Într-un cadru organizat,
elevii fac mişcarea de care
au nevoie pentru a rămâne
sănătoşi şi îşi dezvoltă obi-
ceiuri cu care vor rămâne pe
toată durata vieţii lor.  

ActivităJile de grup, cum
ar fi sportul în mod organi-
zat, unde se încadrează şi
acestă acJiune școlară, ajută
elevii să se identifice cu un
anumit grup–de exemplu,
echipa lor – lucru esenţial
pentru dezvoltarea personală
şi socială a unui elev.

La acest concurs au parti-
cipatechipele reprezentative
de fotbal ale școlilor, forma-
te din elevi ale claselor a V-
VIII atât la băieti, cât și la
fete și anume:

Școala Gimnazială
“Mihail Sadoveanu” Dum-
brăviJa și Școala Gimnazială
”Ștefan cel Mare” Ibănești,

îndrumate de profesorul
coordonator al acestei activi-
tăJi d-l Ciprian Corduneanu,
Școala Gimnazială Nr.1
Hilișeu-Horia, îndrumată de
d-na prof. Raluca Macovei
și Liceul Teoretic “A. Bașo-
ta”,îndrumat de d-l prof.
Florin Ionel.

Meciurile s-au desfăşurat
sistem turneu, fiecare cu fie-
care, în care elevii echipelor
reprezentative, au concurat
cu voinţa de a câştiga, iar cei
aproximativ 70 de elevi care
au participat, au găsit lucrul
pe care-l consider cel mai
important, bucuria de a face
mișcare.     

La sfârşitul concursului,
elevii echipelor au fost pre-
miaJi cu diplome şi au fost
felicitaţi de către profesorii
îndrumători, echipa de fot-
bal băieJi a Școlii Dumbră-
viJa-Ibănești şi echipa de
fotbal fete a Liceului din
Pomîrla câștigând competi-
ţia.

(prof. Ciprian-Ovidiu

Beneficiarii Centrelor de zi
pentru copii din localităJile
Ibănești și DumbrăviJa au des-
fășurat marJi, 24 noiembrie
2015,  o activitate extrașcolară
în cadrul proiectului educaJio-
nal intitulat „Să ne cunoaștem
judeJul – oameni, fapte,
locuri”.

ÎnsoJiJi de d-nele educatoa-
re Lavric Camelia, Doroftea
Valentina și asistentul social
din cadrul Primăriei comunei
Ibănești, dl. Aboghioaie Petru,
cei 40 de copii, elevi ai clase-
lor a V-a au efectuat o serie de
vizite la cele mai importante
instituJii din judeJul Botoșani.

Prima oprire a fost la Com-
plexul de Servicii Comunitare
destinate ProtecJiei Copilului
din cadrul DirecJiei Generale
de AsistenJă Socială și Pro-
tecJia Copilului Botoșani.
Aici, cei mici au avut parte de
o primire extrem de călduroa-
să din partea d-nei Director
Maria Felicia Mihai și perso-
nalul care își desfășoară activi-
tatea în această instituJie.

Timp de aproximativ 2 ore,
copiii au putut afla, direct de la
angajaJi, cu ce se ocupă fieca-
re, care este rolul și scopul
instituJiei în domeniul pro-
tecJiei copilului și a familiei, a
persoanelor cu handicap, în
vederea prevenirii și combate-
rii marginalizării sociale și a
sărăciei.

Dacă la început elevii erau
emoJionaJi și sfioși, jocurile
educative pregătite de d-nele
psihopedag i-au introdus ime-
diat într-o atmosferă caldă și
prietenoasă, care a smuls zâm-
bete gingașe și priviri adorabi-

le.
Într-un mod jovial, cei mici

au interacJionat cu adulJii,
prietenii lor mai mari și au
aflat care le sunt drepturile și
obligaJiile, au făcut cunoștinJă
cu personajele din Lumea
Cuvintelor Magige care îi
ajută să fie mai buni „Te rog”,
„MulJumesc!, „Iartă-mă”, „Te
iubesc!”, după care au făcut un
schimb de energie pozitivă
prin terapia îmbrăJișării.

Următorul obiectiv vizitat a
fost clădirea în care își des-
fășoară activitatatea InstituJia
Prefectului JudeJului Botoșani
și Consiliul JudeJean
Botoșani. Aici, elevii au luat
cu asalt sala de ședinJe „Nico-
lae Iorga”. Timp de aproxima-
tiv 1 oră, elevii au purtat un
dialog deschis cu reprezen-
tanJii instituJiei, au aflat date
importante despre clădire și
activitatea pe care o desfășoa-
ră, au pus întrebări și au făcut
fotografii.

ReprezentanJii Prefecturii

s-au simţit onoraJi și bucuroși
că instituJia pe care o cârmu-
iesc este pe lista obiectivelor
de vizitat de către elevii, care
cu cât cunosc mai multe des-
pre judeJul în care trăiesc, cu
atât mai mult se vor simJi pre-
gătiJi pentru alte provocări.

Următorul obiectiv bifat de
pe lista cu cele mai importante
instituJii din judeJ s-a aflat și
Casa Corpului Didactic
Botoșani. „Școala Profesori-
lor” așa cum au denumit-o cei
mici, a fost o gazdă primitoare
și veselă care i-a ajutat să des-
copere care sunt calităJile pro-
fesorului european, prin vizio-
narea unui filmuleJ, care le sunt
drepturile, dar și obligaJiile.

La sfârşitul zilei, copiii s-au
despărţit de gazde cu gândul
că se vor revedea curând, în
cadrul unei noi acţiuni.

Legat de desfășurarea aces-
tei activităJi, Primarul comu-
nei Ibănești, dl. ing. Romică
MagopeJ – susJinător
necondiJionat al proiectelor

educaJionale, a precizat:
„Având în vedere faptul că
beneficiarii Centrelor de zi din
localităJile Ibănești și Dum-
brăviJa locuiesc în mediul
rural și în general, contactul
lor cu orașul reședinJă de judeJ
Botoșani este redus, ne-am
propus împreună cu persona-
lul didactic, prin acest proiect
să realizăm o serie de vizite cu
scopul de a cunoaște și de a
învăJa lucruri noi și interesan-
te despre judeJul în care tră-
iesc, despre clădiri și instituJii
administrative, despre parcuri
și monumente, despre insti-
tuJiile de cultură, cât și despre
atracJiile turistice. MulJumesc
reprezentanJilor de instituJii că
au primit cu braJele deschise
acești elevi dornici să desco-
pere, să înveJe și să cunoască
oameni care au datoria de con-
tribui prin faptele lor la conti-
nua dezvoltare economico-
socială și educaJională a
judeJului.”

(Geanina Turtă)

Anul acesta, în luna sep-
tembrie, au apărut focare de
Bluetongue (Boala limbii
albastre) la bovine, în judeJul
Botoșani. Primele focare au
apărut în comuna Ștefănești,
după care au apărut la noi în
comuna două focare, în loca-
litatea Ibănești. Până anul
trecut, boala nu evoluase
niciodată în Jara noastră. 

Boala limbii albas-
tre este o boală produsă de un
virus și afectează rumegătoa-
rele, atât cele domestice
(bovine, ovine, caprine) cât
și cele sălbatice. Are un
caracter sezonier, fiind trans-
misăprin intermediul unui
vector reprezentat de insecte
hematofage (care se hrănesc
cu sânge) din genul Culicoi-
des. Așadar boala nu se
transmite direct de la un ani-
mal bolnav la unul sănătos
prin coabitare ci doar prin
intermediul culicoizilor.

Perioada de incubaJie a
bolii (din momentul pătrun-
derii virusului în organism
până la apariJia primelor
semne de boală) este în
medie de 4-8 zile. Principale-
le simptome sunt reprezenta-
te de febra, salivaJie excesi-
vă, jetaj, lacrimare, hipere-
mia mucoasei nazale și buca-
le și leziuni la nivelul botu-
lui, glandei mamare, vulvei
precum cele prezentate
imaginile de mai jos.

Starea generala a animalu-
lui este afectată, scade con-
sumul de hrană și producJia
de lapte iar leziunile primare
se pot complica cu alte
microorganisme și astfel
evoluJia se poate agrava.
Fiind produsă de un virus
boala se tratează simptoma-
tic.

Pentru prevenirea răspân-
dirii bolii, s-a instituit o zona
de control de 20 km în jurul
focarelor de boala, unde
mișcarea rumegătoarelor este
permisă doar către abator,
măsura care se va menJine
până la declararea oficială a
stingerii focarului de boală. 

În scopul prevenirii
apariJiei de noi cazuri de
boală, se pot face dezinsecJii
în adăposturi și dezinsecJii
per animal, pentru a Jine la
distanJă vectorii. 

Proprietarii de animale au
obligaJia de a anunJa medicul
veterinar atunci când starea
de sănătate a animalelor este
afectată.  

În acest context, de preve-
nire a răspândirii bolilor la
animale, reamintesc impor-
tanJa deosebită pe care o are
mișcarea controlată, cu docu-
mente, LEGALĂ a animale-
lor precum și importanJa
acJiunilor sanitar-veterinare.
Animalele se cumpără sau se
vând doar identificate și doar
însoJite de toate documentele
conform legii. 

(Medic veterinar dr.
Bighiu Maria Alexandra)  

„Sport pentru viaţă” la IBĂNEŞTI

Elevii componen3i ai echipei Școlii Gimnaziale DUMBRĂVI2A-IBĂNEȘTI:
Fotbal băie3i

cl. VI                            cl. VII                                         cl. VIII
Racu Emanuel        AciobăniJei Adrian         Căruntu IonuJ             Tarabas Claudiu  
Căruntu Ștefan        Tarabas Cosmin          Condrea Filip              Amarinei Gheorghe
Purice Sebastian       IoniJă Bogdan            Stan Răzvan
Condrea Iustin          Cocriș Iulian            Șuhan Răzvan  
Tirliman Denis                                                                                                                                                                                                             

Fotbal fete
cl. VI                                     cl. VII                                         cl. VIII
Siminiuc Ana-Maria       Tărnăucianu Andreea                     IoniJă Sanda                     
Filip Raluca                    AchiJoaie Florentina                      Bejenariu-Carp Andreea

Tudosă Lavinia                              Cociu Larisa
Asaftei Ionela                                Păvăleanu DumitriJa
Filip NarcisaBOALA LIMBII ALBASTREProiect educa�ional la Ibănești: „Să ne

cunoaștem jude�ul – oameni, fapte, locuri”
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Magopeţ Romică, Aboghioaie Petru, Magopeţ Mariana, Lavric Camelia, Racu Sergiu, Turtă
Geanina.

Colectivul 
de redacţie

CMYK

Unul  din  rezultatele
majore  al  proiectului  Per-
formanJa în  administraJie -
instruire dedicată și  certifi-
carea  specialiștilor în
domenii  cheie pentru atra-
gerea de finanJari și imple-
mentarea de  proiecte: mana-
gement de proiect și achiziJii
publice (PERFINPRO),
finanJat de  Fondul  Social
European prin Programul
OperaJional Sectorial Dez-
voltarea CapacităJii Admi-
nistrative 2007-2013  a fost
constituirea ReJelei Regio-
nale de expertiză în manage-
ment și achiziJii publice. 

ReJeaua Regională de
expertiză în management și
achiziJii publice, care repre-
zintă o  structură informală
care  se  bazează pe prezen-
tarea  unor capacităJi de
expertiză și  experienJe în
domeniile management de
proiect și achiziJii publice, a
fost  constituită din unităJi
administrativ teritoriale  din
judeJele  Botoșani, Iași,
Vaslui și GalaJi.

JudeJul  Botoșani  este
reprezentat de 4  membri,
respectiv  Consiliul  Ju -
deJean, Primăria  Botoșani,
DGASPC Botoșani și Pri-
măria comunei Ibănești.

ReprezentanJii  membri-
lor  din cadrul  unităJilor
administrativ  teritoriale sunt
persoane cu  experienJă  și
expertiză  în  domeniile
management de proiect și
achiziJii publice. Datorită
experienJei  cumulate  de-a
lungul  anilor, prin  aplicarea

unui  management  eficient
în derularea  proiectelor,  dar
și  prin  aplicarea  corectă  și
legală  a  procedurilor de
achiziJie  publică, a  fost
aleasă ca făcând  parte  din
această  reJea  prin doi
reprezentanJi – ing.  Romică
MagopeJ,  primarul  comu-
nei,  prin experienJa  cum-
ulată în management de pro-
iect, atragere de  fonduri
nerambursabile și  imple-
mentare de  proiecte și, Abo-
ghioaie Petru prin exeperie-
nJă cumulată în monitoriza-
rea,  implementarea și deru-
larea  procedurilor de achizi-
Jie publică. Această experie-
nJă a avut și are la  bază nu
numai formarea profesională
continuă ci și aplicarea și
respectarea legislaJiei în
management  de  proiect  și
aplicarea  procedurilor de
achiziJie publică.

ReJeaua Regională de
expertiză în management și
achiziJii publice permite un
schimb  permanent de  infor-
maJii  și  experienJa  între
toate  UnităJile  administra-
tiv  teritoriale  din  cele  4
judeJe.

Prin  constituirea  acestei
reJele   se  dovedește  faptul
că,  comuna  Ibănești este
una  din  comunele  din
judeJul  Botoșani care are
experienJă și manifestă  inte-
res în  domeniile manage-
ment  de proiect și achiziJii
publice.  

(Petru Aboghioaie –
expert achizi1ii publice)

Este  bine  știut  faptul  că  o
comunitate  prosperă  atunci
când  membrii  acesteia  sunt
pregătiJi pentru diferite ocupa-
Jii care pot aduce plusvaloare.

Iinând  cont  de  acest
lucru,  de  faptul  ca  formarea
profesională stă  la  baza evo-
luJiei  unei  societăJi civilizate,
la iniJiativa și preocuparea pri-
marului comunei Ibănești,
ing. Romică  MagopeJ,  în
anul  2015,  în  comuna  Ibă-
nești,  aproximativ  60  de
persoane  au  beneficiat  de
cursuri  de  formare profesio-
nalăgratuită în diferite ocupa-
Jii.

Astfel,  prin  proiectul  “Să
creăm  pentru  toJi  aceleași
șanse”  din  cadrul  Programu-
lui  OperaJional  Sectorial

Dezvoltarea  Resurselor
Umane – POSDRU  finanJat
din  Fondul  Social  European,
un  număr  de  48  de  persoa-
ne  au  beneficiat de  cursuri
de  formare  profesioanală
pentru ocupaJia de baby-sitter. 

Aceste  persoane  au  bene-
ficiat  și  de subvenJii  acorda-
tă în cadrul  proiectului. Un
număr de 13 persoane  au
beneficiat de cursuri de  for-
mare  profesională  pentru
ocupaJia  antreprenor.

Deasemenea, prin  proiec-
tul  “Promovarea  incluziunii
sociale”  din  cadrul  Progra-
mului  OperaJional  Sectorial
Dezvoltarea  Resurselor
Umane – POSDRU  finanJat
din  Fondul  Social  European,
un  număr  de  25  persoane

beneficiază  de  cursuri  de
formare  profesională  pentru
ocupaJia de lucrător în
comerJ.

Toate  aceste  cursuri  de
formare  profesională  au  avut
loc  în  comuna  Ibănești ceea
ce  a  făcut  ca  urmarea aces-
tor cursuri să fie extrem  de
facilă  pentru  persoanele
beneficiare.  

Grupurile  Jintă din cadrul
acestor proiecte a fost diversi-
ficat, respectiv au beneficiat
de  aceste  cursuri  familii
monoparentale,  beneficiari  ai
venitului minim garantat,
familii  cu  peste 2 copii,  per-
soane  cu  dizabilităJi dar și
persoane angajate.

(Petru Aboghioaie – 
formator)

Pomenirea și cinstirea,
din generaJie în generaJie a
celor care au luptat și și-au
jertfit viaJa pentru apărarea
Jării ocupă un loc aparte în
calendarul activităJilor cul-
turale din comuna Ibănești.

Cu ocazia manifestării
cultural-artistice „Ibănești
în sărbătoare”, 18 veterani
de război au fost invitaJi
pentru a lua parte la o cere-
monie emoJionantă de cele-
brare a momentelor triumfă-
toare din istoria Jării.

În semn de recunoștinJă,
apreciere și respect, prima-
rul comunei Ibănești, dl.
ing. Romică MagopeJ a ofe-

rit celor 18 veterani de răz-
boi, care au mai rămas în
comună și care au clădit
cărămidă cu cărămidă satul,
o diplomă de onoare și un
cadou în bani.

În cuvântul de felicitare,
primarul comunei Ibănești,
aprecia: 

„Exemplul dumneavoas-
tră de dragoste de ţară trebu-
ie prezentat generaţiilor
tinere şi celor viitoare pen-
tru ca acestea să respecte
valorile fundamentale ale
naţiunii noastre şi să-şi
asume obligaţia morală de a
conserva moştenirea trans-
misă de înaintaşi, de a o

îmbogăţi şi de a o apăra, aşa
cum aţi făcut şi dumnea-
voastră. Vă adresăm cele
mai alese sentimente de
stimă şi respect pentru că
reprezentaţi istoria vie a
unor evenimente care au
schimbat lumea. Astăzi vă
sunt recunoscute meritele
pentru apărarea independe-
nJei, integrităJii teritoriale și
a intereselor României. Fap-
tele dumneavoastră de vite-
jie sunt consemnate în cărJi-
le de istorie. 

Dumneavoastră constitu-
iJi un reper moral pentru fie-
care dintre noi. MeritaJi
toată aprecierea și preJuirea

noastră! Vă mulJumim pen-
tru prezenJă și vă dorim
multă, multă sănătate! (...)”

Cei 18 veterani de răz-
boi din comuna Ibănești
sărbători1i: Apopei Gheor-
ghe, Asandului Dumitru,
Azoică Dumitru, Baranciuc
Dumitru, Beșleagă Niculai,
Bolohan Costică, Carp Ghe-
orghe, Dodu Gheorghe,
Gheorghiescu Victor, Gor-
cea Vasile, Iohan Vasile,
Ionete Dumitru, Nichifor
Ilie, Pușcașu Dumitru, Racu
Costache, Șlincu Ioan, Turtă
Costache, Zahariuc Con-
stantin.

(Geanina Turtă)

Veteranii de război
ibăneșteni la zi aniversară!

Comuna  Ibănești – membru
al  re�elei regionale de
expertiză în  management și
achizi�ii publice

CURSURI  DE  FORMARE  PROFESIONALĂ ÎN IBĂNEȘTI
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Acest articol are menirea
de a aduce la cunoștinOa
cetăOenilor comunei Ibănești
o parte din atitudinile negati-
ve și dezinformarea făcută
intens de consilierul Șlincu
Aurel.

În cadrul ȘedinOelor Con-
siliului Local, dl. consilier
are de fiecare dată o atitudine
recalcitrantă, jignitoare la
adresa tuturor consilierilor,
numindu-i „proști”,
„măgari”, „hoOi”.

Pe parcursul întregului
mandat a votat împotriva
tuturor proiectelor de hotărâ-
re, dar nu a venit nici cu o
singură propunere viabi-
lă.Astfel a demonstrat că nu
înOelege necesitatea lucrului
în favoarea cetăOenilor, consi-
derând Consiliul Local locul
de spectacol personal și jig-
niri, de refulare a propriilor
nerealizări și frustrări.

Astfel, consilierul Șlincu
Aurel a fost împotriva:

- Asfaltării centrului
comunei;

- Construirii Centrului de
zi;

- Finalizării scenei în aer
liber;

Dar punctul cel mai dure-
ros a fost când a votat împo-
triva cadoului de Crăciun
pentru copii. Jignirile repeta-
te adresate cadrelor didactice
din comuna Ibănești au stâr-
nit reacOia promptă a domni-
lor consilieri. Aceștia au
argumentat calitatea actului
educaOional din comună, pre-
gătirea personalului didactic
cât și susOinerea continuă a
primăriei pentru elevii din
comunitate.

Astfel, respectul pentru
școală se concretizează în
asigurarea condiOiilor des-
fășurării procesului instruc-
tiv-educativ, premierea copii-
lor participanOi la concursuri,
asigurarea pregătirii și consi-
lierii în Centrul de zi, trans-
portul gratuit, recunoașterea
meritelor personalului didac-
tic.

O altă minciună majoră pe
care Șlincu Aurel a repetat-o
minOind cu bună știinOă
cetăOenii – este preOul Certifi-
catului de producător. A
indus în eroare și producăto-
rii agricoli care au dorit să
depună dosarul pentru cala-
mităOi.

Un atac personal repetat și
presărat de injurii a fost adre-
sat domnului consilier Vitcu
Octav, om de valoare și
imagine a comunităOii ibă-
neștene. Jignirile succesive:
„prostule”, „nebunule”, „ai
terminat liceul la 40 de ani” –
sunt adresate de Șlincu Aurel
domnului prof. ing. Vitcu
Octav și demonstrează con-
tribuOia consilierului Șlincu
Aurel la imaginea proprie în
cadru comunităOii și a Consi-
liului Local.

Pentru că, sintetizând –
suntem ceea ce exteriorizăm!
După aproape 4 ani de man-
dat, dl. Șlincu va râmâne în
imaginea cetăOenilor și a
celor din Consiliul Local
drept omul care a fost împo-
triva ordinii de zi, a tuturor
proiectelor de hotărâre și care
nu a făcut niciodată o propu-
nere realistă, fundamentată
legal.

Dar – De unde nu e, nici

Dumnezeu nu cere!
Noi, cetăOenii comunei

Ibănești nu vom fi de acord
niciodată să înlocuim ce-i
Bun cu ceva Rău. Niciodată!

Cum poate un asemenea
personaj să respecte și să
aprecieze actul educaOional și
pe slujitorii școlii?

ToOi ceilalOi consilieri, ne
dezicem de atitudinea degra-
dantă a consilierului Șlincu
Aurel, susOinând că un astfel
de om nu are ce căuta în rân-
dul celor ce muncesc în folo-
sul cetăOenilor.

Este o rușine și o umilinOă,
este degradant și nedemn să
ascultăm în fiecare ședinOă
injurii, jigniri, cuvinte vulga-
re și trivialităOi.

Noisuntem aici spre a
pune umărul alături de pri-
mar și a lucra în beneficiul
celor pe care îi reprezentăm.

Consilierul local Șlincu
Aurel nu reprezintă opiniile
cetăOenilor comunei ci exte-
riorizează propria incultură,
frustrările, incapacitatea de a

înOelege și accepta societatea
în care trăim, faptul că nu
contăm fiecare dintre noi ca
persoană decât având puterea
de a lucra pentru cei din
comunitatea noastră.

Acest lucru necesar, aceste
idei nici nu există pentru con-
silierul Șlincu Aurel.

Domnule Șlincu Aurel –
Consiliul Local nu este o
stână sau un bazar unde ne
târguim și mai înjurăm (dum-
neavoastră oricum nu știOi
altceva). Este un cadru legi-
slativ în care dumneavoastră
sunteOi o întâmplare, un
exemplu negativ – așa nu se
face!

Vă întrebaOi de ce sunteOi
exclus din grupul celorlaOi?
Din acest motiv.

(Aciobăni;ei Mihai, Aba-
bei Florin, Alboiu Lucia,
Crudu Viorel, Culiceanu
Georgeta, Filip Dumitru,

Grigoraș Ovidiu, Ibănescu
Petrea, Lavric Săvel, Păvă-
leanu Dinu, Vitcu Octav)

POLITICA LIPSEI
DE BUN SIM�InstrucOiuni de aplicare a

unor prevederi din Normele
metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.
70/2011 privind măsurile de
protecţie socială în perioada
sezonului rece, aprobate prin
Hotărârea Guvernului
nr.920/2011, cu modificările
şi completările ulterioare.

1.Temeiul legal al acordă-
rii ajutoarelor:

OUG nr.70/2011 privind
măsurile de protecţie socială
în perioada sezonului rece,
modificată şi completată de
O.G. nr.27/2013 şi HG
920/2011 pentru aprobarea
Normelor Metodologice de
aplicare ale OUG 70/2011.

Ajutorul pentru încălzirea
locuinOei se acordă pentru
consumatorii de energie ter-
mică în sistem centralizat,
energie electrică, gaze natura-
le și lemne, cărbuni, combus-
tibili petrolieri.

Acesta se acordă numai
pentru un singur sistem de
încălzire, acesta fiind cel prin-
cipal utilizat;

2.Cine poate beneficia de
ajutoarele pentru încălzirea
locuinţei:

Familiile şi persoanele sin-
gure ale căror venituri nete
lunare pe membru de familie
sunt mai mici de 615 lei.

Familie - soOul, soOia, pre-
cum și alte persoane, indife-
rent dacă între acestea există
sau nu relaOii de rudenie, care
au același domiciliu ori
reședinOă și/sau care locuiesc
și gospodăresc împreună, sunt
înscrise în cartea de imobil și
sunt luate în calcul la stabili-
rea cheltuielilor de întreOinere
a locuinOei;

Persoana singură - persoa-
na care a împlinit vârsta de 18
ani, care locuiește singură și
nu se mai află în întreOinerea
părinOilor, precum și persoana
cu vârsta cuprinsă între 16 și
18 ani, care locuiește și se
gospodărește singură și are
capacitate de exerciOiu antici-
pată, potrivit prevederilor art.
40 din Legea nr. 287/2009 pri-
vind Codul civil, republicată.

LocuinOa de domiciliu sau
de reședinOă - construcOia cu
destinaOia de locuinOă aflată în
proprietatea titularului ajuto-
rului ori închiriată sau asupra
căreia exercită un drept de
folosinOă în condiOiile legii,
situată la adresa înscrisă în
actele de identitate ale mem-
brilor de familie sau, după
caz, adresa la care persoanele
sunt înscrise în cartea de
imobil și sunt luate în calcul la
stabilirea cheltuielilor de
întreOinere a locuinOei. Se asi-
milează locuinOei de domiciliu
sau reședinOei și locuinOa de
necesitate, precum și locuinOa
socială, astfel cum sunt aces-

tea definite potrivit prevederi-
lor Legii locuinOei nr.
114/1996, republicată.

3. Cuantumurile lunare
ale ajutoarelor pentru încăl-
zirea locuinţei :

Venituri nete lunare/ mem-
bru de familie

Lemne şi 
Cărbuni          - Lei -

<155 lei 54
155,1 lei-210 lei 48
210,1 lei-260 lei 44
260,1 lei-310 lei 39
310,1 lei-355 lei 34
355,1 lei-425 lei 30
425,1 lei-480 lei 26
480,1 lei-540 lei 20
540,1 lei-615 lei 16

Pentru familiile și persoa-
nele singure beneficiare de
ajutor social care utilizează
combustibili solizi sau petro-
lieri ajutorul lunar este de 58
lei.

4. Cine depune cererea:
titularul ajutorului pentru
încălzirea locuinţei este:

• proprietarul locuinţei;
• persoana care a înstrăinat

locuinţa pe baza unui contract
cu clauză de întreţinere;

• titularul contractului de
închiriere;

• alt membru de familie
major şi legal împuternicit de
proprietar/titular de contract
de închiriere;

• reprezentant legal pentru
persoane singure care nu au
împlinit 18 ani.

5. Acte necesare pentru
depunerea dosarelor:

Subvenţie încălzirea
locuinţei cu Lemne şi cărbuni

- Cerere si declaratie pe
proprie raspundere (viză taxe
şi impozite, viză fond fun-
ciar);

- C.I. / B.I. pentru membrii
familiei peste 14 ani;

- Certificate naştere pentru
copii sub 14 ani;

- Certificat de căsătorie /
deces, Hotărâre judecătoreas-
că de divorţ etc;

- Act proprietate / contract
închiriere / comodat;

- Carte de identitate autotu-
rism / motocicleta;

- Adeverinţă de venit
(inclusiv bonurile de masă),
cupon pensie/şomaj/alocaţie/
indemnizaOie;

- AdeverinOă de venit de la
DGFP pentru veniturile din
activităOi independente;

- AdeverinOă de la instituOii-
le de învăOământ în cazul bur-
selor pentru elevi și studenOi,
cu excepOia burselor de studiu,
sociale și ,,Bani de liceu”;

- Dosar cu şină.

Referent social,
Șulic Corina

Ajutoare pentru
încălzirea locuinţei în

sezonul rece -
noiembrie 2015 – 

martie 2016


