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Cu emoţie şi bucurie în
suflet, elevii şcolilor din
comuna Ibăneşti, alături de
profesori şi părinţi s-au
întâlnit în prag de toamnă,
astăzi, 16 septembrie 2013
pentru a începe un nou an
şcolar. Festivitatea de des-
chidere a noului an şcolar a
început la Şcoala ,,Mihai
Sadoveanu” din Dumbrăvi-
ţa, la ora 9:00, iar la ora
10:00 oficialităţile au fost
prezente şi la Şcoala „Ştefan
cel Mare” din Ibăneşti.

Cu mic cu mare, de la
elevi la părinţi, de la cadre
didactice, la membri ai
administraţiei locale, cu toţii
au zâmbit şi preţ de câteva
clipe şi-au adus aminte de
emoţiile când ei înşişi tre-
ceau pragul şcolii.

Festivitatea de deschidere
a noului an şcolar a debutat
cu slujba de TE DEUM ofi-
ciată de preoţii parohi Mihai

Bogdan Ştefan, pr. Berechea
Ovidiu şi pr. Foca Claudiu.

Domnul primar ing.
Romică Magopeţ a transmis
celor prezenţi câteva mesa-
je:

„Dragi cadre didactice,
dragi părinţi, dragi elevi,

Astăzi este o zi specială
pentru noi toţi, pentru că
astăzi este un nou debut al
unui nou an şcolar. Este o zi
plină de emoţie pentru fieca-
re dintre noi, este o zi plină
de speranţă tocmai pentru că
cel mai important lucru din
viaţa noastră este educaţia.
Educaţia este o artă care ar
trebui să ne înnobileze
mereu, tocmai pentru că
educaţia este cea care face
diferenţa între oameni. Întot-
deauna cel care are educaţie
va fi un om complet. Mesa-
jul meu pentru dumneavoas-
tră este să lăsaţi copiii la
şcoală, să-i îndemnaţi să

muncească, pentru că fără
educaţie nu vor putea reuşi.
Educaţia este importantă
pentru viitorul copiilor
noştri pentru că ei constituie
viitorul acestei societăţi.

Mesajul meu pentru
cadrele didactice este să
ofere tot ceea ce este mai
bun, să se implice în perma-
nenţă, să se constituie în
modele tocmai pentru că au
calitatea şi pregătirea nece-
sară pentru a putea dezvolta
paradigme moderne.

Pentru părinţi vă spun
doar atât: Şi dumneavoastră
să aveţi grijă de cei mici,
pentru că familia trebuie să
fie alături de şcoală în per-
manenţă, pentru că dumnea-
voastră constituiţi funda-
mentul formării de sine al
fiecărui copil, tocmai pentru
că, în primul şi în primul
rând, din familie, copiii iau
norme care să-i ajute în

viaţă, iar acele norme trebuie
să fie corecte şi complete.

Dragi elevi, vă reamintesc
că acest an şcolar este un nou
an de muncă. Cel mai impor-
tant lucru în viaţă este să ştiţi
că trebuie să munciţi şi eu vă
urez să aveţi parte de succes.
Iar de succes veţi avea parte
doar dacă veţi avea dorinţa
de a depăşi fiecare eveni-
ment şi fiecare moment greu
şi dacă veţi dori să deveniţi
oameni serioşi, oneşti, res-
ponsabili şi corecţi din toate
punctele de vedere. Şcoala
este cheia care deschide
toate uşile din viaţă! Vă
doresc multă sănătate tutu-
ror, multă putere de muncă şi
tot ceea ce vă doriţi! Să fiţi
perseverenţi şi să nu uitaţi că
munca este cea care stă la
baza dezvoltării voastre ca
oameni! Un nou an şcolar
cât mai bun tuturor!

Ibăneşti – Început de an şcolar - „Copiii reprezintă viitorul”

Astăzi este o zi specială
pentru noi toţi, pentru că
astăzi este un nou debut al
unui nou an şcolar. Este o zi
plină de emoţie pentru fieca-
re dintre noi, este o zi plină
de speranţă tocmai pentru că
cel mai important lucru din
viaţa noastră este educaţia.
Educaţia este o artă care ar
trebui să ne înnobileze
mereu, tocmai pentru că
educaţia este cea care face
diferenţa între oameni. Întot-
deauna cel care are educaţie
va fi un om complet.

Mesajul meu pentru dum-
neavoastră este să lăsaţi
copiii la şcoală, să-i îndem-
naţi să muncească, pentru că
fără educaţie nu vor putea
reuşi. Educaţia este impor-
tantă pentru viitorul copiilor
noştri pentru că ei constituie

viitorul acestei societăţi.
Mesajul meu pentru

cadrele didactice este să
ofere tot ceea ce este mai
bun, să se implice în perma-
nenţă, să se constituie în
modele tocmai pentru că au
calitatea şi pregătirea nece-
sară pentru a putea dezvolta
paradigme moderne.

Pentru părinţi vă spun
doar atât: Şi dumneavoastră
să aveţi grijă de cei mici,
pentru că familia trebuie să
fie alături de şcoală în per-
manenţă, pentru că dumnea-
voastră constituiţi funda-
mentul formării de sine al
fiecărui copil, tocmai pentru
că, în primul şi în primul
rând, din familie, copiii iau
norme care să-i ajute în
viaţă, iar acele norme trebu-
ie să fie corecte şi complete.

Dragi elevi, vă reamintesc
că acest an şcolar este un
nou an de muncă. Cel mai
important lucru în viaţă este
să ştiţi că trebuie să munciţi
şi eu vă urez să aveţi parte
de succes. Iar de succes veţi

avea parte doar dacă veţi
avea dorinţa de a depăşi fie-
care eveniment şi fiecare
moment greu şi dacă veţi
dori să deveniţi oameni
serioşi, oneşti, responsabili
şi corecţi din toate punctele

de vedere.
Şcoala este cheia care

deschide toate uşile din
viaţă! Vă doresc multă sănă-
tate tuturor, multă putere de
muncă şi tot ceea ce vă
doriţi! Să fiţi perseverenţi şi

să nu uitaţi că munca este
cea care stă la baza dezvoltă-
rii voastre ca oameni! Un
nou an şcolar cât mai bun
tuturor!

Primar de Ibăneşti,
Ing. ROMICĂ MAGOPEŢ

Discursul domnului Primar la început de an şcolar 2013 – 2014

„Dragi cadre
didactice,
dragi părinţi,
dragi elevi,
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Mai departe cuvântul a

fost preluat de agentul de
poliţie, Maxim Mihai din
partea postului comunal de
poliţie care a precizat urmă-
toarele aspecte: „Şi în acest
nou an şcolar vom fi aproape
de elevi şi vom încerca să le
transmitem alături de dum-
neavoastră, un minim bagaj
de cunoştinţe, de la regulile
elementare de circulaţie şi
până la recomandări de urmat
în diverse situaţii, toate aces-
te fiind menite să-i ferească
de orice riscuri care le-ar
putea afecta siguranţa pro-
prie. Totodată, ca în fiecare
perioadă a noului an şcolar,

zonele în care sunt situate
şcolile vor fi incluse în tra-
seele echipajelor de poliţie,
scopul fiind acela al descura-
jării oricăror comportamente
potenţial infracţionale, dar şi
pentru a ne plasa în sprijinul
oricărui copil care întâmpină
dificultăţi. Ne declarăm aşa-
dar şi în acest an partenerii
dumneavoastră, dascăli şi
părinţi, în misiunea absolută
a protejării copiilor noştri.”

Doamna director prof.
Mariana Magopeţ a nuanţat
în alocuţiunea sa bucuria
reîntâlnirii dintre profesori şi
elevi şi  importanţa pe care
trebuie să o acorde părinţii în
relaţia cu şcoala. De aseme-
nea, dumneaei a prezentat

noutăţile, structura noului an
şcolar şi repartizarea elevilor
pe clase.

,,Onorată asistenţă, stimaţi
părinţi, dragi elevi, respecta-
bile cadre didactice,

După o vacanţă de vară
pentru unii mare, pentru alţii
mică, pentru unii pierdută,

pentru alţii o vacanţă liniştită,
iată-ne la debutul unui nou an
şcolar respectiv anul şcolar
2013-2014. După cum v-am
obişnuit an de an, şi la acest
început de an şcolar, la acest
început de drum vă aşteptăm
cu braţele deschise, cu spe-
ranţă şi încredere, cu dragos-

tea pe care un dascăl adevărat
îşi aşteaptă învăţăceii. Şcoa-
la, cu fiecare clasă a îmbrăcat
haine de sărbătoare, cărţile
freamătă de nerăbdare să dea
mâna cu elevii, iar colegii
mei, cadre didactice deosebi-
te cu emoţie aşteaptă această
întâlnire de septem-

brie(…)Vă doresc un an şco-
lar frumos, cu cât mai bune
rezultate şi mult succes în
activităţile dumneavoastră. ”

La finalul festivităţii, dom-
nul primar ing. Romică
Magopeţ a oferit cărţi micilor
şcolari care au păşit pentru
prima dată în şcoală.

Ibăneşti – Început
de an şcolar -
„Copiii reprezintă
viitorul”

Îmbunătăţirea calitativă
a învăţământului local, pro-
movarea unui învăţământ
modern şi asigurarea de
condiţii optime pentru elevi
reprezintă obiectivele pri-
mordiale pentru Consiliul
Local al comunei Ibăneşti.

După ce în anul 2011 a
fost dat spre folosinţă Cen-
trul de zi pentru copii din
Ibăneşti, anul acesta, mai
exact la sfârşitul acestei
luni, un nou Centru desti-
nat copiilor va prinde viaţă
în localitatea Dumbrăviţa
din comuna Ibăneşti.

Progresele înregistrate
de copiii de la Centrul de zi
din Ibăneşti, în ceea ce pri-
veşte rezultatele la învăţă-
tură, scăderea absenteismu-
lui, îmbunătăţirea compor-
tamentului atât la şcoală,
cât şi în afara ei, creşterea
gradului de socializare, a
determinat autoritatea loca-
lă să ia hotărârea de a înfi-
inţa un astfel de Centru de

zi şi în satul Dumbrăviţa.
Noul obiectiv de investi-

ţii ce se va construi în
perioada imediat următoare
este un proiect iniţiat de
domnul primar ing. Romi-
că Magopeţ la începutul
anului 2010 şi este un pro-
iect care vine în sprijinul
copiilor ce provin din fami-
lii defavorizate, cu părinţi
plecaţi în străinătate sau
care deţin o situaţie mate-
rială precară ce nu permite
studiul individual în timpul
liber.

Proiectul face parte din
Programul „Servicii comu-
nitare de prevenire a sepa-
rării copilului de familia sa
şi instruirea personalului
aferent” şi este finanţat din
fondurile alocate prin
Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei şi
Guvernul României, pre-
cum şi din Bugetul Local al
comunei Ibăneşti.

De serviciile ce vor fi

furnizate în noul Centru de
zi se vor bucura un număr
de cca. 60 de copii/an şco-
lar aflaţi în situaţii de risc
de abandon, proveniţi din
familii defavorizate sau cu
probleme, care vor benefi-
cia de asistenţă de speciali-
tate în vederea aprofundării
cunoştinţelor dobândite în
cadrul orelor de curs, con-
siliere psihologică, socială
şi terapeutică (ludoterapie,
meloterapie, logoterapie),
în funcţie de planul indivi-
dualizat al fiecărui copil
beneficiar, îngrijire şi
supraveghere permanentă
pe timpul zilei.

„Noul obiectiv care va
prinde contur la Dumbrăvi-
ţa este un nou pas impor-
tant făcut pentru educaţia
copiilor noştri. Activităţile
care se vor desfăşura în
Centrul de zi sunt o şansă
în plus pentru cei tineri de a
se dezvolta şi a se forma ca
oameni.

Copiii sunt viitorul şi de
aceea trebuie să venim în
sprijinul lor pentru a fi cât
mai buni, trebuie apreciaţi
şi noi trebuie să îi ajutăm.
Administraţia locală o face
cu plăcere şi este o priorita-
te”, a menţionat domnul
primar ing. Romică Mago-
peţ.

După multe speculaţii ce au circulat privind
acordarea subvenţiilor pentru crescătorii de bovi-
ne în anul 2013, la data de 10 septembrie a anu-
lui curent a apărut Ordinul MADR 920 care
reglementează modul de implementare, condiţii-
le specifice, criteriile de eligibilitate şi termenele
de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi
naţionale directe complementare în sectorul zoo-
tehnic la specia bovine.

Astfel, începând cu data intrării în vigoare a
acestui ordin, ordinul apărut în 2010 care regle-
menta până acum acordarea subvenţiilor se abro-
gă, condiţiile fiind modificate. 

Cei care beneficiază de prime în cadrul plăţilor
naţionale directe complementare în sectorul zoo-
tehnic sunt producătorii agricoli, persoane fizice
sau juridice care deţin, cresc şi exploatează ani-
male de producţie, identificate şi înregistrate în
sistemul naţional. 

Primele se acordă o singură dată pe an pentru
următoarele scheme:

1. Schemă decuplată de producţie în sectorul
lapte. Prima pentru această schemă se acordă pro-
ducătorilor agricoli care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:

- exploataţia de bovine să fie înregistrată în
Registrul naţional al exploataţiilor la data solici-
tării primei;

- solicitantul să fie înregistrat în sistemul de
administrare a cotei de lapte în anul de cotă 2012-
2013;

- solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o
cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de
cotă 2012-2013.

Prima în acest caz se acordă pe cantitatea de
lapte produs şi înregistrat la livrări şi/sau la vân-
zări directe în sistemul de administrare a cotelor
de lapte în anul de cotă 2012-2013.

2. Schema decuplată de producţie în sectorul
carne. Pentru a beneficia de prima pentru această
schemă trebuie să fie îndeplinite fiecare din urmă-
toarele condiţii :

- solicitantul deţine un efectiv minim de 3
capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la
data de referinţă  31 ianuarie 2013 ;

- exploataţia de bovine este înregistrată în
Registrul naţional al exploataţiilor la data de refe-
rinţă 31 ianuarie 2013 şi la data solicitării primei.

Această primă se acordă pentru minimum 3
capete de bovine cu vârsta de minimum 16 luni
precum şi pentru tineretul bovin cu vârsta de
minimum 7 luni existent în exploataţie la data de
referinţă (31.01.2013).

Cererile se depun la A.P.I.A până la data de 28
octombrie 2013, însoţite de următoarele docu-

mente :
- copie de pe buletinul de identitate/cartea de

identitate/codul unic de înregistrare/ certificatul
de înregistrare ;

- copie de pe paşaportul fiecărui animal pentru
care se solicită primă/copie de pe documentele
care atestă ieşirile din efectiv, după caz, pentru
schema decuplată de producţie în sectorul carne ;

- copie de pe dovada de înregistrare a benefi-
ciarilor în sistemul de administrare a cotelor de
lapte, precum şi a cantităţilor de lapte livrate
şi/sau vândute direct în anul de cotă 2012-2013,
în cazul solicitării primei pentru schema decupla-
tă de producţie în sectorul lapte.

Alături de aceste documente, producătorii
agricoli vor depune la A.P.I.A. şi următoarele :

- adeverinţă emisă de către medicul veterinar
cu drept de liberă practică împuternicit, care ates-
tă că bovinele existente în exploataţie la data
depunerii cererii sunt cuprinse în Programul
acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi
eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibi-
le de la animale la om, protecţia animalelor şi
protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a
bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar
acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi. Această
adeverinţă este transmisă de către medicul veteri-
nar direct către A.P.I.A. 

- adeverinţă prin care se recunoaşte statutul de
crescător de bovine al solicitantului, eliberată de
către o organizaţie a crescătorilor de bovine, legal
constituită, cu reprezentativitate naţională sau de
către o asociaţie a crescătorilor de bovine, legal
constituită, afiliată la o organizaţie a crescătorilor
de bovine cu reprezentativitate naţională.

Cei care doresc să depună cereri pentru acor-
darea subvenţiei trebuie să se prezinte la medicul
veterinar cu paşapoartele animalelor în original şi
în copie, precum şi cu formularele de mişcare.
Aici vor face o notificare către medicul veterinar
solicitând eliberarea adeverinţei care să ateste că
bovinele existente în exploataţie la data depunerii
cererii sunt cuprinse în Programul acţiunilor de
supraveghere, prevenire, control şi eradicare a
bolilor la animale, a celor transmisibile de la ani-
male la om, protecţia animalelor şi protecţia
mediului, de identificare şi înregistrare a bovine-
lor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile
prevăzute sunt efectuate la zi.

Medicul veterinar trebuie să facă verificări şi
în decurs de două zile să transmită către A.P.I.A.
adeverinţa, anunţând proprietarul despre acest
fapt. 

Medic veterinar,
Dr. Alboiu Maria Alexandra

Criterii de acordare a subvenţiilor pentru
crescătorii de bovine în anul 2013Investiţiile – componenta esenţială a

administraţiei ibăneştene
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În ultimii ani, comuna
Ibăneşti a urmat un drum
ascendent, înscriindu-se pe
linia progresului prin derula-
rea continuă de proiecte
investiţionale care a trans-
format comuna într-o locali-
tate modernă şi europeană.
În acest sens, ultimul proiect
aflat în derulare se înscrie în
planul cultural-educativ şi
vizează dezvoltarea şi pro-
movarea culturii locale, prin
asigurarea unui cadru
modern de manifestare cul-
turală.

Având în vedere partene-
riatul cu Asociaţia Grupul
pentru Dezvoltare Locală –
G.A.L. Codrii Herţei, al
cărui scop este dezvoltarea
regiunii prin atragerea de
fonduri europene prin diferi-
te programe cu finanţare
externă, Primăria comunei
Ibăneşti a iniţiat, la lansarea
apelului de finanţare prin
PNDR, un proiect prin care
se doreşte construirea unui
Complex de agrement -
scenă fixă în aer liber în
comuna Ibăneşti.

Astfel, în urma depunerii
cererii de finanţare de către
Primăria comunei  Ibăneşti
prin PNDR măsura 413.22 -
Renovarea, dezvoltarea sate-
lor, îmbunătăţirea serviciilor
de bază pentru economia şi
populaţia rurală şi punerea în
valoare a moştenirii cultura-
le, proiectul intitulat „Con-
struire scenă fixă în aer
liber” a trecut de toate etape-
le, obţinând toate avizele
necesare demarării proiectu-
lui. A fost semnat contractul
de finanţare cu Agenţia de
Plăţi pentru Dezvoltare

Rurală şi Pescuit, cea care
finanţează cheltuielile eligi-
bile ale proiectului, după
care urmează procedura de
achiziţie directă a lucrărilor
de construcţii, urmând ca
după primirea avizului favo-
rabil din partea Centrului
Regional de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit
– Iaşi, să fie demarate lucră-
rile de construire.

Proiectul, estimat la suma
de 113.000 euro, constă în
realizarea unei scene fixe în
aer liber care conţine: o
scenă, două vestiare, două
grupuri sanitare, un hol, un
antreu, la care se adaugă
aleile pietonale şi utilităţile
aferente privind canalizarea,
alimentarea cu apă şi instala-
ţia electrică.

Proiectul are în vedere
atingerea următoarelor
obiective: 

- crearea condiţiilor nece-
sare pentru locuitorii comu-
nei de a lua parte la activităţi
care pun în valoare datinile
şi tradiţiile locale;

- creşterea gradului de
participare a comunităţii în
cadrul activităţilor culturale,
ştiinţifice, sociale şi umani-
tare;

- păstrarea identităţii cul-
turale a zonei şi transmiterea
valorilor către tânăra genera-
ţie;

- creşterea atractivităţii
comunei;

-  promovarea şi afirmarea
comunei la nivel local şi
regional;

- dezvoltarea schimburi-
lor culturale şi implicit a
celor economice între locui-
torii comunei şi alte comune,
precum şi cu localităţile din
ţările învecinate.

„Având în vedere că,

actualmente, comuna Ibă-
neşti dispune de un spaţiu
limitat, insuficient pentru
realizarea spectacolelor, a
competiţiilor artistice şi a
activităţilor cultural-educati-
ve, noul proiect aflat în deru-
lare ne va permite să creăm
condiţii decente şi moderne
de desfăşurare a unui amplu
eveniment cultural, cu un
public numeros. Succesul
unui eveniment cultural
depinde în mare măsură şi
de calitatea cadrului de des-
făşurare, astfel încât calita-
tea artistică să nu fie umbri-
tă. Ne dorim să organizăm
evenimente de calitate care
să satisfacă atât personalită-
ţile care vor performa pe
scenă, cât şi publicul specta-
tor.” a spus domnul primar
ing. Romică Magopeţ

Asociaţia Grupul pentru
Dezvoltare Locală – G.A.L.

Codrii Herţei este o organi-
zaţie nonguvernamentală
care activează în domeniul
dezvoltării rurale cu sediul
în localitatea Dragalina,
comuna Cristineşti, judeţul
Botoşani. 

A fost înfiinţată în anul
2011 la iniţiativa a 15 pri-
mari care s-au asociat pentru
a forma acest parteneriat
public-privat, în vederea
atragerii de fonduri neram-
bursabile în cadrul teritoriu-
lui gestionat de aceştia. 

Teritoriul G.A.L. Codrii
Herţei este alcătuit din 15
localităţi (14 localităţi din
judeţul Botoşani): Cristi-
neşti, Cordăreni, Concelti,
Hudeşti, George Enescu,
Suharău, Ibămneşti, Pomâr-
la, Hilişeu-Horia, Dersca,
Lozna, Şendriceni, Cândeşti,
Mihăileni şi oraşul Siret din
judeţul Suceava.

În perioada 1-3 august
2013, unitatea administra-
tiv-teritorială a comunei
Ibăneşti a participat la
simularea privind evalua-
rea capacităţii primăriilor
de a folosi Registrul electo-
ral şi de a tipări listele elec-
torale permanente, Memo-
randum aprobat de Guvern
în luna iunie.

Portalul informatic pus
la dispoziţie a permis efec-
tuarea unor operaţiuni de
actualizare a alegătorilor
de pe listele electorale, în
situaţiile în care intervine
decesul, schimbarea de
domiciliu, pierderea drep-
tului de vot etc. 

Colaborarea strânsă din-
tre Autoritatea Electorală

Permanentă şi Instituţia
Primăriei Ibăneşti, precum
şi participarea unor repre-
zentanţi ai instituţiei la cur-
surile de instruire privind
utilizarea portalului de
Registru electoral, au fost
elementele esenţiale care
au favorizat ca această
simulare să se desfăşoare
cu succes.

Astfel, în procesul de
raportare şi gestionare a
informaţiilor, Primăria
comunei Ibăneşti nu s-a
confruntat cu probleme,
listele electorale fiind
generate fără dificultăţi.

Comparativ cu anii ante-
riori, în care unităţile admi-
nistrativ-teritoriale nu
aveau posibilitatea tehnică

de a intra în baza de date a
Registrului Electoral, acum
actualizarea listelor electo-
rale se face mult mai rapid
şi eficient, eliminându-se
astfel situaţiile în care pe
listele electorale figurau
cetăţeni decedaţi sau cu
domiciliul schimbat.

„Elaborarea cu acurateţe

maximă a listelor de alegă-
tori este o etapă extrem de
importantă de care trebuie
să ţinem cont în desfăşura-
rea procesului electoral.
Prin intermediul acestui
portal informatic avem cer-
titudinea că listele electora-
le permanente sunt întoc-
mite într-un mod corect şi

transparent. Resursele teh-
nice şi umane de care dis-
punem au demonstrat efi-
cienţă şi profesionalism în
operarea informaţiilor
necesare actualizării bazei
de date a Registrului Elec-
toral ” a precizat domnul
primar ing. Romică Mago-
peţ.

ANUNŢURI:
• 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

Ştiaţi că: 
- Reciclarea unei singure

sticle de plastic ar economisi
atâta energie cât să ţină un
bec de 60 W aprins timp de 6
ore?

-  O albină este de 20 de ori
mai puternică decât un cal,
întrucât ea poate deplasa pe
un teren plan o greutate de 20
de ori mai mare decât greuta-
tea corpului ei, pe când un cal
tractează abia un corp egal cu
greutatea sa proprie.

- Un litru de apă conţine în
medie 35 g de sare?

BANCURI
Ion şi Gheorghe lucrau la

Edison şi trebuiau să pună un
stâlp în pământ. Şeful îi vede
că au făcut groapa şi apoi au
măsurat stâlpul şi pleacă.
Când se întoarce, vede că au
pus deja stâlpul, dar unul din-
tre ei era sus pe stâlp şi măsu-
ra. Şeful mirat, îl întreabă ce
face, de ce îl măsoară, că doar
l-a măsurat jos. La care Ghe-
orghe răspunde:

- Da, jos i-am măsurat lun-
gimea, acum îi măsor înălţim-
ea.

* 
Un ungur merge în Anglia.

Nu ştie o boabă de engleză,
dar este sigur că se va descur-
ca cumva. Se întâlneşte cu o
tipă în aeroport. Ia o foaie şi
un pix şi îi desenează un res-
taurant. Femeia înţelege des-
pre ce este vorba şi merg
amândoi la un restaurant.
Acolo el îi desenează o farfu-
rie cu mâncare. Femeia îşi dă
seama şi de data asta ce vrea
să zică ungurul. În drum spre
hotel, aceasta îi desenează
ungurului un pat. Ungurul,
foarte surprins zice în sinea
lui:

De unde naiba şi-a dat
seama că-s tâmplar?

Simulare în procesul de generare a listelor electorale

IBĂNEŞTI – Noi investiţii
cu finanţare europeană
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Timp de două săptămâni
comuna Ibăneşti a fost gazda
unui grup de tineri francezi
aparţinând localităţii Bon-
noeuvre, din departamentul
Loire-Atlantique. Vizita s-a
desfăşurat în cadrul proiec-
tului internaţional intitulat
„Nous Jeunnes Europeénes
en Milieu Rural ”(„Noi tine-
rii europeni în mediul rural”)
şi constituie un răspuns la
vizita delegaţiei comunei
Ibăneşti din primăvară, în
localitatea Bonnoeuvre.

Cei 11 tineri francezi
(Cocaud Claire, Dixneuf
Manon, Guérin Clotide,
Rallu Zoé, Barat Ophélie,
Rallu Charlie, Barat Gaetan,
Barat Florian, Favreau Jor-
dan, Mercier Jordan, Vin-
cent Deborah) însoţiţi de
profesorii lor (Peggy Lemoi-
ne, Amandine Bacou, Marie-
Thérèse Bioteau, Julien
Niel) au luat parte la o serie

de activităţi cultural - educa-
tiv - recreative ce au permis
crearea condiţiilor necesare
în vederea formării unui dia-
log intercultural şi de coope-
rare între elevi.

Pe parcursul vizitei,
francezii s-au bucurat desco-
perind frumuseţile comunei,
tradiţiile şi obiceiurile loca-
le, au vizitat împrejurimile şi
au degustat din preparatele
tradiţionale româneşti.

Duminică, 11 august 2013
oaspeţii au fost primiţi ofi-
cial de domnul primar ing.
Romică Magopeţ, la Primă-
ria comunei Ibăneşti, unde
au avut parte de o ceremonie
deosebită.

Sub acordurile imnurilor
naţionale ale celor două ţări,
domnul primar ing. Romică
Magopeţ a subliniat în alo-
cuţiunea susţinută în deschi-
derea evenimentului, impor-
tanţa acestui parteneriat

internaţional desfăşurat
împreună cu delegaţia fran-
ceză din Bonnoeuvre.
„Astăzi este o zi specială
pentru noi toţi pentru că pro-
iectul continuă. Calea aceas-
ta prin viaţă este drumul spre
cunoaştere. Nimic nu se
naşte din „NU” – totul se
întâmplă din dorinţă, iar
dorinţa arată astăzi apropiere
dintre poporul român şi
poporul francez. Astăzi sun-
tem într-o familie, europea-
nă, unde ospitalitatea şi căl-
dura sufletească vin din
adâncul inimii. Am fost
încântaţi de această colabo-
rare, pentru a arăta şi noi
evoluţia economică corectă,
pentru a arăta că suntem
civilizaţi, că avem istorie,
identitate şi tradiţii şi…că ne
mândrim cu ele. 

Am învăţat din primul
cod civil al lui Napoleon
realizat în vremea primului

Imperiu Francez despre
societate, familie, drepturi,
obligaţii sau libertăţi. Dar,
am învăţat şi de la Sf. Arh.
Mihail, care în ebraică
înseamnă „cine este ca
Dumnezeu” - ne sugerează
că NIMENI. Sf. Mihail este
conducătorul armatei lui
Dumnezeu, a luptat împotri-
va Răului şi a învins.

Şi noi suntem învingători
pentru că avem educaţie!
Felicit iniţiatorii şi tinerii
pentru această activitate
pentru că este un succes!”

Cu acest prilej, domnia sa
a oferit diplome şi distincţii
în semn de apreciere şi prie-
tenie coordonatorilor acestui
proiect, respectiv doamnelor
Peggy Lemoine, Marie-
Thérèse Bioteau, Amandine
Bacou şi domnului Julien
Niel din delegaţia franceză,
precum şi tuturor celor care
au avut o implicare deosebi-
tă în desfăşurarea şi realiza-
rea acestui amplu proiect.
În cuvântul rostit de repre-
zentanta delegaţiei franceze,
doamna Marie-Thérèse Bio-
teau a dat citire mesajului
transmis de domnul primar
al localităţii Bonnoeuvre,
Jean-Yves Ploteau, în care se
relata: „Tinerii din Bon-
noeuvre sunt încântaţi de
şansa pe care o au, de a vă
putea descoperi frumoasa
ţară şi frumoasa comună în
aceste zile. Acest schimb,
între europeni va permite
fiecăruia să constate şi să
înţeleagă că deşi uneori sun-
tem diferiţi, societatea func-
ţionează la fel şi mereu în
raporturile umane. Credem
împreună că această iniţiati-

vă va servi tinerilor noştri
pentru viitorul lor. De ase-
menea, cred şi îmi doresc ca
legătura creată cu această
ocazie să reziste în timp.
Sper că într-o zi ne vom
putea întâlni cu toţii la Ibă-
neşti. Cu prietenie, Jean
Yves-Plouteau”. 

La rândul ei, doamna
Peggy Lemoine şi-a expri-
mat bucuria şi aprecierea
faţă de comunitatea ibăneş-
teană: „Suntem foarte feri-
ciţi că suntem în România
unde am descoperit căldura
umană în primirea dumnea-
voastră. Atât tinerii români,
cât şi tinerii francezi au fost
foarte încântaţi să se regă-
sească şi să continue schim-
bul de informaţii şi de bune
practici, să cunoască şi să
descopere bogăţiile şi fru-
museţile ţării. 

În această zi suntem egali,
suntem cetăţeni europeni. 

Întâlnirea noastră permite
tinerilor să fie încrezători
astfel încât să descopere o
cultură diferită de a lor şi să
fie o apropiere între popoare.
Felicit toţi tinerii implicaţi
pentru că au mers până la
capăt în acest proiect. Este
un proiect plin de emoţie şi
bucurie pentru noi toţi. Mul-
ţumesc domnului primar
ing. Romică Magopeţ pentru
că a acordat o importanţă
majoră venirii noastre în
România, în comuna Ibă-
neşti, pentru primirea căldu-
roasă şi ceremonia emoţio-
nantă de care am avut parte”.

De asemenea, doamna
director prof. Mariana
Magopeţ a ţinut să mulţu-
mească familiilor şi copiilor

pentru efortul depus în reali-
zarea acestui proiect: „Vă
mulţumesc tuturor pentru
implicarea şi sprijinul acor-
dat în demersul nostru. Sper
că veţi fi mesagerii noştri şi
veţi spune tuturor că poporul
nostru este un popor frumos,
bogat cultural, cu oameni
serioşi şi muncitori, şi spe-
răm că acest proiect se va
bucura de continuitate”.

După această ceremonie
oficială, grupul francez a
asistat la un spectacol artis-
tic în limba franceză, în care
au evoluat pe scenă elevii
şcolilor din Ibăneşti coordo-
naţi de doamnele profesoare
Dodu Angela, Fulga Lumi-
niţa şi Aiacoboaie Simona.
Aceştia au prezentat un pro-
gram artistic variat constituit
din dansuri şi cântece tradi-
ţionale româneşti, susţinut
de formaţia de dansuri popu-
lare „Dumbrăveanca”, cân-
tece populare interpretate de
eleva Creangă Adelina, dan-
suri moderne (grupul artistic
Bobo Class), muzică instru-
mentală la acordeon (Silves-
tru Bidaşcu) şi orgă (Şoptică
Antonie) şi o piesă de teatru
în limba franceză interpreta-
tă de elevii Batâr Bianca,
Amarinei Mihaela, Ionuţ
Dobranişte, Derscariu Vivia-
na, Condurache Adelina,
Zotic Melania, Antoneac
Simona. 

Emoţionaţi şi impresio-
naţi, spectatorii francezi au
apreciat la superlativ tezau-
rul folcloric ibăneştean şi
culoarea artistică locală, în
privirile lor instalându-se
regretul despărţirii şi speran-
ţa revederii.

Momente de referinţă la Ibăneşti:
Tineri francezi şi ibăneşteni – aceleaşi

gânduri, aceleaşi perspective
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Zi deosebită pentru locui-
torii comunei Ibăneşti dumi-
nică, 11 august 2013. Aceas-
tă zi consemnează lansarea
volumului de poezii „Chin-
tesenţa de a fi” a tinerei
scriitoare Luminiţa Amarie.
Lansarea de carte a căpătat o
conotaţie internaţională,
deoarece la eveniment a par-
ticipat un grup de tineri fran-
cezi implicaţi în proiectul
internaţional intitulat „Nous
Jeunes Europeénes en
Milieu Rural”. 

Zeci de oameni, prieteni,
rude, cadre didactice şi ofi-
cialităţi au fost prezenţi la
evenimentul cultural care s-a
desfăşurat începând cu ora
10:00 la Primăria comunei
Ibăneşti.

Deşi plecată în Franţa, cu

speranţă în suflet şi cu dorin-
ţa de a realiza lucruri măreţe,
inima şi gândul o poartă pe
Luminiţa mereu acasă. Aici
îşi găseşte liniştea şi trăirile
interioare, aici se regăseşte
ca om şi ca artist, purtând
mereu în suflet dorul şi res-
pectul faţă de pământul
natal. Astfel, unul din visuri-
le tinerei scriitoare s-a con-
cretizat, reuşind să-şi lanse-
ze cartea pe meleagurile
natale. 

În desfăşurarea eveni-
mentului, domnul primar
ing. Romică Magopeţ a pre-
zentat câteva aspecte esen-
ţiale care o definesc pe tână-
ra scriitoare: „Luminiţa
Amarie este o tânără scrii-
toare din Ibăneşti care se află
la cea de-a treia lansare, ea
debutând în 2012 cu volu-
mul de poezii „Lacrimile,
dinţii albi ai durerii”.

Luminiţa Amarie este un
om cu emoţii, timid dar cu o
mare sensibilitate. Viaţa este
dificilă, dar ea are o lume a
ei, plină de frumos din care
ne dă uneori şi nouă şi de
aceea îi mulţumim. Poemele
ei sunt o adevărată magie şi
bucurie. Poeziile ei nu sunt
simple, sunt profunde,
deosebite care transmit un
mesaj puternic despre dra-
goste şi viaţă. Cu toţii ne
regăsim în versurile ei. Ibă-
neştiul este mai frumos cu
versurile Luminiţei Amarie!
Felicitări şi mult succes în
continuare! Mesajul meu
pentru dumneavoastră este

să puteţi călători pe versurile
Luminiţei, pentru că asta
este esenţa vieţii.”

În continuare, doamna
profesoară de limba şi litera-
tura română, Georgeta Culi-
ceanu a nuanţat: ,,Vreau să
pornesc discursul meu de la
celebrul dicton al lui Martin
Heidegger, care spunea că
„marginile lumii tale sunt
marginile limbii tale” şi asta
am încercat cu toţii să reali-
zăm aici. Volumele Lumini-
ţei Amarie sunt un veritabil
„regressus ad uterum”, o
întoarcere la rădăcini, aici în
satul natal. 

Poezia scrisă de Luminiţa
Amarie este o pendulare
între „teluric” şi „celest”
supusă verbului „a fi” pentru
că de fapt cuvântul, sacrali-
tatea lui înseamnă dragoste,
iar pentru că dragostea este
singura care învinge timpul,
vreau să mă înclin în faţa
cuvântului, prin mesajul
transmis, prin idee şi gând.”

Pentru a transmite emoţia
lirică, gândurile şi sentimen-
tele intense trăite de Lumini-
ţa, doamna profesoară a dat
citire poemului intitulat „Te
iubesc”, din volumul „Chin-
tesenţa de a fi”, invitându-i
pe spectatori să pătrundă în
universul liric al tinerei
scriitoare. 

Cu emoţie, protagonista
acestui eveniment, Luminiţa
Amarie a preluat cuvântul:
„Mulţumesc tuturor pentru
aceste cuvinte frumoase şi
nu în ultimul rând, mulţu-

mesc domnului primar pen-
tru că mi-a fost alături de la
bun început. Mă bucur foar-
te mult că am reuşit să con-
cretizez această lansare de
carte acasă şi mai cu seamă
în prezenţa oaspeţilor fran-
cezi care ne vizitează comu-
na… Pentru cei care nu mă
cunosc precizez că eu,
Luminiţa Amarie, sunt origi-
nară din Ibăneşti, aici m-am
născut, aici sunt rădăcinile
mele şi scriu în mare parte…
poezie de dragoste. ” 

Cunoscătoare de limbă
franceză, Luminiţa a încân-
tat spectatorii francezi,
citind în premieră, primul
poem scris în limba france-
ză, intitulat  „L’état des
lieux” care se va regăsi în
următorul volum de poezii.
De asemenea, pentru publi-
cul ibăneştean, Luminiţa a
citit poezia „Eşti pâinea, îmi
eşti vinul”, un poem despre
dragostea de familie, de
semeni, de tradiţie, de
pământul natal.

Tinerii francezi au apre-
ciat şi au fost încântaţi să o
cunoască şi să descopere că
formarea şi dezvoltarea tine-
rei scriitoare s-a realizat în
ţara lor, integrându-se în cul-
tura şi civilizaţia franceză
prin continuarea şi aprofun-
darea studiilor începute în
ţară. În încheiere, domnul
primar ing. Romică Mago-
peţ i-a urat mult succes
Luminiţei şi a asigurat-o de
sprijinul său şi al întregii
comunităţi ibăneştene.

Primăria comunei Ibăneşti în colaborare cu Asociaţia
Română pentru Reciclare RoRec a organizat în luna iulie
o amplă acţiune de colectare a deşeurilor electrice şi
electronice (DEEE), în cadrul campaniei ,,Locul deşeu-
rilor nu e în casă, trimite-le la plimbare!”. 

Astfel, au fost amplasate două puncte provizorii de
colectare în Dumbrăviţa şi în Ibăneşti, unde s-au prezen-
tat un număr mare de persoane care au depus echipa-
mente electrice şi electronice vechi sau defecte. De ase-
menea, deşeurile voluminoase au beneficiat de preluarea
gratuită de la domiciliu, de către organizatori. Cetăţenii
care au participat la acţiunea de colectare au fost pre-
miaţi, prin tragere la sorţi, cu premii constând în echipa-
mente electrocasnice şi cupoane valorice.

Reciclarea reprezintă un amplu proces de transforma-
re şi valorificare a produselor folosite în materii prime
pentru a produce articole noi sau secundare, materiale
refolosibile care le pot înlocui pe cele naturale.

,,Colectarea deşeurilor electrice şi electronice face
parte din marele proces de reciclare. Echipamentele
electronice uzate şi învechite pot avea în componenţa lor
diferite substanţe periculoase, care, dacă ajung în aer,
apă sau sol au efecte dăunătoare pe termen lung. Reci-
clarea înseamnă respect faţă de noi înşine şi faţă de
mediul înconjurător. Ne-am alăturat acestei campanii
pentru că fiecare dintre noi, ca şi cetăţeni ai comunităţii
din care facem parte, avem puterea şi obligaţia legală de
a influenţa procesul de ecologizare a mediului înconju-
rător, pentru a reduce efectele dezastruoase ale poluării.
Colectarea selectivă a deşeurilor şi reciclarea lor este un
pas extrem de important pentru menţinerea unu mediu
curat şi sănătos”, a spus domnul primar ing. Romică
Magopeţ.

Acţiunile de colectare şi reciclare a deşeurilor vor
continua şi vor fi sprijinite de către autorităţile locale.

Acţiune de colectare 
a deşeurilor de 
echipamente 
electrice şi electronice

„Lansare de carte internaţională la Ibăneşti”

Luminiţa Amarie -
„Chintesenţa de a fi ”
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Loredana Toma, originară
din Ibăneşti, este una dintre
elevele secţiei de haltere a
Clubului Sportiv Botoşani
care a impresionat şi a con-
firmat de-a lungul evoluţiei
sale aşteptările şi încrederea
celor care o îndrumă şi o sus-
ţin. La doar 18 ani, Loredana
ne reprezintă cu mândrie la
orice competiţie naţională şi
internaţională.

În 2007, Loredana a avut
prima întâlnire cu sala de
antrenamente când, în urma
unei selecţii efectuate de
antrenorul Constantin Urdaş
la Şcoala din Ibăneşti, a fost
cooptată la Clubul Sportiv
Botoşani. De atunci, sportiva
a intrat pe drumul glorios al
marilor campioni, cucerind 3
medalii de aur la Campiona-
tul Naţional de cadeţi şi în
acelaşi timp reuşind să stabi-
lească două recorduri naţio-
nale. În 2008 şi în 2009,
Loredana a urcat din nou pe
podium, obţinând locul I atât
la Cupa României la cadeţi,
cât şi la Cupa României la
juniori şi tineret, şi de ase-
menea o medalie de argint la
Campionatul Naţional de
seniori. Tot în 2009, haltero-
fila a obţinut 3 medalii de
argint la Campionatul Euro-
pean de juniori desfăşurat în
Israel.

Anul 2011 a venit cu alte
medalii de aur şi argint pen-
tru Loredana la Campionatul
European de juniori din
Polonia. În anul următor,
sportiva se ambiţionează şi
mai mult şi cucereşte pentru
România 3 medalii de aur la
Campionatul European de
juniori II, 3 medalii de argint
la Campionatul Mondial din
Slovacia şi 3 medalii la Cam-
pionatul European de juniori
I, din Israel.

Cel mai fructuos şi mai
frumos an pentru tânăra
sportivă este 2013. Loredana
şi-a arătat din nou valoarea
reuşind cea mai bună perfor-
manţă a carierei sale şi cel
mai bun rezultat din istoria
halterelor botoşănene: 2
medalii de argint la stilul
”aruncat” şi un bronz la sti-
lul”smuls” în cadrul Cam-
pionatului European de
seniori din Albania.

În spatele acestor rezultate
excepţionale obţinute de

Loredana stau multe ore de
muncă în sala de antrena-
mente. Aceasta se antrenează
câte 4 ore pe zi, 2 ore dimi-
neaţa şi 2 ore seara, pe săptă-
mână ridicând aproximativ
50-60 de tone. Vicecampioa-
na recunoaşte că sportul de
performanţă necesită şi unele
sacrificii din partea sportivu-
lui: ,,Mi-am sacrificat dis-
tracţia, plimbările cu priete-
nii, vacanţele, deoarece
având un antrenament dimi-
neaţa, şcoală de la amiază şi

încă un antrenament seara nu
prea mai ai timp de altce-
va…dar nu am vrut nicioda-
tă să renunţ la acest sport”.

Cu multă seriozitate,
ambiţie, talent, susţinere
morală şi materială din par-
tea familiei, Loredana Toma
doreşte să-şi încerce şansa şi
la Jocurile Olimpice din
2016 de la Rio de Janeiro,
unde sperăm să obţină un loc
fruntaş. Până atunci, Loreda-
na se concentrează pentru
competiţiile europene şi

mondiale unde trebuie să îşi
facă simţită prezenţa şi să
câştige. În prezent se pregă-
teşte pentru Campionatul
Mondial de seniori care se va
desfăşura în luna noiembrie,
în Polonia.

Domnul primar al comu-
nei Ibăneşti, ing. Romică
Magopeţ o felicită pentru
performanţele excepţionale
obţinute în cadrul competiţii-
lor naţionale şi internaţionale
de până acum, şi îi urează „o
carieră sportivă de excepţie,

presărată cu multe medalii şi
succese”. 

,,Loredana este un model
puternic de ambiţie, perseve-
renţă, sacrificiu şi de muncă
intensă. Este o sursă de
inspiraţie pentru tânăra gene-
raţie. Întreaga comună o sus-
ţine şi îşi exprimă aprecierea
faţă de efortul permanent
depus pentru a duce Româ-
nia pe cea mai înaltă treaptă
a podiumului”, a mai preci-
zat domnul primar ing.
Romică Magopeţ.

Ediţia a XI-a a CUPEI
SPERANŢA, competiţie
care deschide noul sezon
fotbalistic, desfăşurată ieri,
18 august 2013, a adus echi-
pa de fotbal SPERANŢA
DUMBRĂVIŢA, la al doi-
lea succes consecutiv, reu-
şind să câştige trofeul.

Competiţia sportivă,
organizată an de an de Pri-
măria comunei Ibăneşti, a
reunit echipe de fotbal care
activează în Campionatul
Judeţean de Fotbal cum ar
fi: Internaţional Cândeşti,
Viitorul Dorohoi, Speranţa
Dumbrăviţa. Competiţia s-a
desfăşurat în sistemul fieca-

re cu fiecare.
Meciul de deschidere a

avut loc între Speranţa
Dumbrăviţa şi Viitorul
Dorohoi, gazdele impunân-
du-se categoric cu scorul de
3-0 prin hat trick-ul reuşit
de Ciprian Cuciureanu. Al
doilea meci s-a disputat
între Internaţional Cândeşti
şi Viitorul Dorohoi, Inter-
naţional Cândeşti reuşind
să se impună cu scorul de
2-1.

Ultimul meci al competi-
ţiei a avut loc între SPE-
RANŢA DUMBRĂVIŢA
şi VIITORUL DOROHOI,
ibăneştenii reuşind să câşti-

ge fără drept de apel cu sco-
rul de 4-0, prin golurile
marcate de Ciprian Cuciu-
reanu, min. 33, Florin Ioni-
ţă min. 47, Călin Bompa
min. 53 si 60.

Echipa Speranţa Dum-
brăviţa a evoluat în urmă-
toarea formulă: Huţanu
Ionuţ, Huţanu Ion, Luca
Mihai, Cucireanu Ciprian,
Calancea Daniel, Bompa
Călin, Filip Lucian, Ioniţă
Florin, Măniga Gabriel,
Darie Ovidiu, Tanasa Ale-
xandru, Cojocaru Marcel,
Gavriluţă Beniamin, Azan-
firicai Gabriel, Racu Sergiu
(antrenor).

Loredana Toma – ibăneşteanca de aur
a halterelor româneşti 

PROFIL DE CAMPION: 

Speranţa Dumbrăviţa învingătoare la ediţi a a XI-a a Cupei Speranţa
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Magopeţ Romică, Aboghioaie Petru, Magopeţ Mariana, Lavric Camelia, Racu Sergiu, Turtă Geanina.Colectivul 
de redacţie

Cancerul de col uterin este
cancerul părţii inferioare a ute-
rului, ce care face legătura cu
uterul. Cancerul de col uterin
este o boală gravă care poate
duce la deces. Pe plan mondial,
cancerul de col uterin ca frec-
venţa la femei, se situează pe
locul 2 după cancerul de sân.
Acesta reprezintă a treia cauză
de deces la femei, după cancerul
de sân şi cel pulmonar. România
ocupă locul 1 în Europa, în ceea
ce priveşte mortalitatea prin can-
cerul de col uterin, aceasta fiind
de 6,3 ori mai mare decât cea a
mediei europene. În fiecare an se
depistează peste 3000 de cazuri
noi, iar numărul de paciente nou
diagnosticate şi rămase în evi-
denţe din anul anterior atinge
cifra de 40.000 de femei.

Care sunt cauzele cancerului
de col uterin?

Infecţia persistentă (infecţia
continuă sau care recidivează în
timp), cu unul din  tipurile onco-
genice de HPV (papilomavirusul
uman) poate duce la apariţia
cancerului de col uterin.

Care sunt metodele de preve-

nire a cancerului de col uterin?
Screening-ul cervical (prin

testarea citologica Papanicolau)
permite depistarea precoce a
leziunilor precanceroase asocia-
te infecţiei cu HPV care au
potenţialul de a evolua spre can-
cer. 

Riscul apariţiei cancerului de
col uterin scade cu aproximativ
80 % la femeile care sunt exami-
nate regulat în cadrul programe-
lor de screening. Cu toate aces-
tea, screening-ul nu poate pre-
veni infecţia cu HPV, şi nici nu
poate depista toate leziunile
(există 2 tipuri de cancer de col
uterin: adenocarcinom şi carci-
nom scuamo-celular; adenocar-
cinomul este mai dificil de
depistat la examenul citologic
Babes-Papanicolau obişnuit).

Prevenirea cancerului de col
uterin prin vaccinare este măsu-
ra prin care se realizează stimu-
larea sistemului imun, asigurân-
du-se un grad important de pro-
tecţie prin apariţia unui titru de
anticorpi specifici împotriva
HPV oncogenice vaccinale.
VACCONAREA anti HPV16/18

ALĂTURI DE SCREENIN-
GUL CITOLOGIC REGULAT
POT REDUCE RISCUL DE
CANCER DE COL UTERIN
CU PÂNĂ LA 94%, COMPA-
RAT CU NICI O INTERVEN-
ŢIE.

Depistarea cancerului de col
uterin

CE? Frotiul cervical este pro-
cedura de depistare a cancerului
de col uterin.

CINE? Toate femeile între
25-65 ani.

CAND? Primele doua frotiuri
se realizează la un an interval,
apoi la 3 ani dacă primele fro-
tiuri sunt normale.

UNDE? Cabinetele medicilor
de familie şi cabinetele medici-
lor specialişti obstetrica-gineco-
logie.

DE CE? Testul Babeş - Papa-
nicolau permite depistarea pre-
coce a leziunilor precanceroase. 

Dacă în intervalul dintre cele
două frotiuri apar simptome
(sângerări, dureri etc.) este indi-
cat să consultaţi un medic. 

Sergiu Adrian Racu 
(Asistent medical comunitar)

Pentru beneficiarii de Venit Minim Garantat şi Alocaţie de Susţinere a Fami-
liei, luna iulie 2013 a venit cu modificări  în ceea ce priveşte cuantumul fiecă-
rei prestaţii în parte.

Astfel:
1. Ajutorul social  se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răs-

pundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi venitu-
rile membrilor acesteia. Este eligibil să primească ajutor social orice persoana
singură, sau familie, care realizează venituri, pe membru de familie, sub pragul
celor prevăzute de lege.

Titularul ajutorului social este obligat să depună, din 3 în 3 luni, la primăria
localităţii o declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi
veniturile realizate de membrii acesteia.

De asemenea, persoanele apte de muncă care solicită ajutorul social şi care
nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, au următoarele obliga-
ţii: 

- să dovedească, cu adeverinţă eliberată de OFM, că sunt înregistrate ca per-
soane în căutarea unui loc de munca.

- să presteze lunar,  acţiuni sau lucrări de interes local. 

De la 1 iulie 2013 s-a modificat cuantumul ajutorului social după cum
urmează:

2. Alocaţia de susţinere a familiei se acordă pe bază de cerere şi declaraţie
tip, însoţită de 

actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi, după
caz, privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere
care se înregistrează la primăria localităţii în a cărei rază teritorială domicilia-
ză.

Una dintre condiţiile pentru acordarea acestor alocaţii se referă la frecven-
tarea fără întrerupere a cursurilor unei forme de învăţământ organizată potrivit
legii de către copii, cu excepţia celor care le întrerup din motive medicale

Titularul alocaţiei de susţinere a familiei este obligat să depună, din 3 in 3
luni, la primăria localităţii o declaraţie pe propria răspundere privind compo-
nenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia.

Familiile care beneficiază de alocaţie de susţinere familial sau  ajutor  social,
au obligaţia să comunice în scris Primarului în termen de maximum 5 zile orice
modificare cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de
aceştia.

Atentie! În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie
beneficiară după noua lege, vor fi prezentate şi documente referitoare la com-
ponenţa familiei şi venituri pentru partenerul (concubinul) solicitantului.

Referent asistenţă socială,
Şulic Corina

PRIMĂRIA VĂ
INFORMEAZĂ!

SCREENINGUL CANCERULUI DE COL UTERIN

Ce este cancerul
de col uterin?
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Vineri, 14 iunie 2013 a fost
o zi deosebită pentru elevii
Şcolii ,,Mihail Sadoveanu”
din Dumbrăviţa. Sub acorduri
muzicale şi ritmuri tradiţiona-
le, elevii s-au întrecut în cea
de-a XIII-a ediţie a Festivalu-
lui de muzică şi dans pentru
copii ,,Ritmurile Copilăriei”.

Cu nerăbdare, pasiune şi
mult talent elevii au adus în
faţa spectatorilor o întreagă
suită de cântece, scenete, dan-
suri moderne şi tradiţionale
care a surprins în mod plăcut
privirile tuturor.

Parada talentelor artistice a
debutat cu formaţia de dansuri
populare ,,Dumbrăveanca”,
coordonată de doamna învăţă-
toare Dodu Angela, care a
adus în prim-plan parfumul
suav al tezaurului folcloric
românesc, voia bună şi splen-
doarea portului tradiţional.

Grupul artistic ,,Bobo
Class”, îndrumat de doamna
învăţătoare Fulga Luminiţa a
oferit ritmuri moderne copilă-
riei, printr-o succesiune de
mişcări energice şi expresive
pline de culoare şi inocenţă.

Candoarea, graţia şi sensi-
bilitatea a fost transpusă în
dans prin valsul grupului
artistic ,,Fluturaşii”, din clasa

a III-a, sub îndrumarea doam-
nei învăţătoare Angela Dodu.
Mişcările executate cu ele-
ganţă şi emoţie au reuşit să
mimeze bătăile delicate ale
aripilor acestor mici vietăţi
care ne încântă în anotimpul
florilor.

Trupa de teatru ,,Lizuca”,
cunoscută pentru premiile
obţinute la diferite concursuri
a evoluat şi ea pe scenă. Sub
atenta îndrumare a doamnei
profesoare Aiacoboaie Simo-
na, elevii clasei a VII-a şi-au
demonstrat din nou talentul
actoricesc, prin punerea în
scenă a unor celebre piese tea-
trale. 

Elevii claselor a V-a şi a
VI-a, ghidaţi de doamna pro-
fesoară Magda Şoptică şi-au
etalat şi ei talentul actoricesc
prin prezentarea unor piese de
teatru, de această dată în
limba engleză. 

Toată această manifestare
artistică a oferit prilejul tutu-
ror celor prezenţi, dar mai ales
părinţilor şi cadrelor didactice
de a se bucura de reuşita actu-
lui educativ şi de a aprecia
calitatea, efortul şi munca
tuturor celor implicaţi.

Doamna Director prof.
Mariana Magopeţ a felicitat

elevii şi cadrele didactice
implicate în acest proiect:
,,Toţi copiii au fost minunaţi şi

au pus mult suflet în prezenta-
rea momentelor artistice. Vă
felicit pe toţi pentru că aţi reu-

şit să ne prezentaţi un specta-
col de calitate. Prestaţia voas-
tră a impresionat prin talent,

candoare şi puritate, prin
omogenitate şi nu în ultimul
rând prin echilibru artistic”.

Vineri,  14  iunie  2013,
pe  stadionul  Brazi,  a  avut
loc  faza  judeţeană  2013 a
Concursului  Profesional al
Serviciilor  pentru  Situaţii
de  Urgenţă Serviciul Volun-
tar pentru  Situaţii  de
Urgenţă  al  comunei  Ibă-
neşti,  compus  din  Cojoca-
riu  Cezar – şef  lot,  Petru
Aboghioaie – şef  formaţie
de  intervenţie  şi  antrenorul
lotului,  servanţii – Azoicăi
Nicu, Gorcea  Gheorghe,
Florea  Pavel, Gafencu Nar-
cis Petrişor, Carp Adrian,
Vasniuc  Mihai,  Păvăleanu
Gelu, Vasii  Dumitru  şi
Filip  Constantin,  a  obţinut,
la  clasamentul  general,  un
meritoriu  loc II. 

Deşi  noul  regulament  al
concursului a  fost oarecum
mai dificil, echipajul comu-
nei  Ibăneşti a dat dovadă,
încă  o  dată, de  seriozitate,
dăruire  şi  profesionalism
în  activitatea  de  situaţii  de
urgenţă.

La startul competiţiei s-au
aliniat nouă echipe formate
din membrii SVSU, din
localităţile: Ibăneşti,  Şen-

driceni,  Bucecea, Hilişeu,
Todireni, Vârfu  Câmpului,
Cordăreni, Ştefăneşti, Văcu-
leşti. În urma desfăşurării
competiţiei,  locul  I a fost
obţinut de echipajul  SVSU
din  Bucecea,  locul II  a
revenit   echipajului  SVSU
Ibăneşti, iar  pe  locul  III  s-
a  clasat  echipajul  SVSU
Ştefăneşti.

Astfel de concursuri pro-
fesionale au în vedere atin-
gerea unor obiective extrem
de importante pentru îmbu-
nătăţirea calităţi serviciilor
de urgenţă oferite cetăţeni-

lor: antrenarea capacităţii de
intervenţie a serviciilor
voluntare şi private, dezvol-
tarea aptitudinilor membri-
lor serviciilor pentru situaţii
de urgenţă, precum şi infor-
marea corectă a cetăţenilor
cu privire la cunoştinţele
necesare îndeplinirii acţiuni-
lor de intervenţie în diverse
situaţii.

Felicitări  echipajului
SVSU  Ibăneşti  care  a
demonstrat că este bine pre-
gătit, eficient şi operativ în
gestionarea activităţilor pen-
tru situaţii de urgenţă. 

În urmă cu câteva zile
Primăria comunei Ibăneşti a
dat startul lucrărilor de rea-
bilitare termică a exterioru-
lui clădirii unde preşcolarii
din localitatea Dumbrăviţa
îşi desfăşoară activitatea.

Lucrările aflate în plin
proces de desfăşurare, ce
sunt finanţate din Bugetul
Local, constau în izolarea
termică a clădirii cu sistem
termoizolant şi realizarea
finisajelor exterioare a aces-
teia, astfel încât să se asigu-
re confortul termic necesar
desfăşurării activităţilor
educaţionale şi să se reducă
costurile la întreţinere în
sezonul rece.

De asemenea, în urma
lucrărilor de modernizare,
Grădiniţa va îmbrăca o
haină nouă, viu colorată ce
va contribui în mod evident
la ameliorarea aspectului
urbanistic şi va aduce zâm-
bete pe feţele preşcolarilor
care învaţă aici.

„Îmbunătăţirea condiţii-
lor din unităţile de învăţă-
mânt continuă să fie o prio-
ritate pentru noi. Lucrările
de reabilitare termică sunt o
necesitate majoră în condi-
ţiile în care, sistemul de
încălzire existent nu mai
asigură randamentul termic

necesar. Cei 70 de preşco-
lari şi 50 de elevi de gimna-
ziu care învaţă aici au nevo-
ie de condiţii optime şi efi-
ciente pentru a-şi desfăşura
activităţile. De aceea, sun-
tem alături de ei şi facem tot
posibilul să le oferim tot
ceea ce este necesar dezvol-
tării lor.”, a precizat domnul
primar ing. Romică Mago-
peţ.

Lucrările de reabilitare
care se derulează în această
perioadă în comuna Ibăneşti
fac parte dintr-un amplu şi
continuu proces de dezvol-

tare şi modernizare a învăţă-
mântului local. În fiecare
an, administraţia ibăneştea-
nă sprijină financiar şcolile
din comună astfel încât ele-
vii să beneficieze de condiţii
de studiu similare cu cele
din ţările Uniunii Europene.

Pentru administraţia ibă-
neşteană dezvoltarea
mediului instructiv-educa-
tiv este cea mai importantă
şi valoroasă investiţie, atât
pe termen lung, cât şi pe ter-
men scurt, iar performanţele
şcolare ale celor mici se văd
şi se culeg în permanenţă.

Dumbrăviţa: Ediţia a XIII-a a Festivalului
de muzică şi dans ,,Ritmurile copilăriei ”

Grădiniţa din Dumbrăviţa: Lucrări de
modernizare şi reabilitare termică

SVSU IBĂNEŞTI: Locul II la 
Concursul Profesional al 
Serviciilor pentru Situaţii de
Urgenţă – faza judeţeană


