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DA, 

noi am dezvoltat 

  IBĂNEŞTIUL. 

    SĂ 

CONTINUĂM! 

Primar Ing. ROMICĂ MAGOPEŢ 

Centru de Zi Asfaltare drumuri 
important lucru. 
   În viaţă unele lucruri tre- 
buie făcute cu măsură, dar 
iubirea de semeni, patrie şi 
Dumnezeu trebuie să fie fără 
măsură. 

,,Oamenii din Ibăneşti 
sunt muncitori, deştepţi, 
sunt harnici şi liberi...” 

COMUNA 

IBĂNEŞTI LA 

ÎNĂLŢIME 

   Lumea ar fi fost un loc 
diferit fără administraţie. 
Administraţia este implicată 
mereu în obţinerea libertăţi- 
lor şi egalităţii, fiind compo- 
nenta esenţială a societăţii 
civile. 

   Necesitatea caracterului 
de soliditate în toate dome- 
niile va fi permanentă şi arată 
nevoia de reforme instituţio- 
nale morale, juridice sociale, 
manageriale şi politice. 
   Pentru asta trebuie cultu- 

ră, iar cultura nu se ia din 
ziar, ci prin şlefuire spirituală 
asiduă. 
   Salvarea omului depinde 
de el însuşi şi a societăţii. 
Modul de însuşire şi aplicare 
al învăţăturilor este cel mai 

Continuare în pagina 2 

  Doamnelor şi 
domnişoarelor, 

  Venirea primăverii este momentul în 
care natura renaşte. Vă urez multă 
sănătate şi putere de muncă, iar în 
sufletele tuturor să încolţească 
Înţelegerea şi să înflorească Binele! 
  Sunt mereu alături de d-voastră! 

   Prietenia este cel mai 
frumos piedestal pe care se 
clădesc amintirile. Cu ocazia 
zilei de 8 Martie, vă doresc 
să vă bucuraţi de apropiere 
şi frumuseţe! 

Continuare în 
 pagini le 4-5 

    LA MULŢI ANI! 
        PRIMAR 
Ing. ROMICĂ MAGOPEŢ 

   Consiliul Local al 
   Comunei Ibăneşti vă 
   urează o primăvară 
frumoasă, cu multă sănătate 
şi fericire! La mulţi ani! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Momentul Comunei Ibăneşti 
Nr. 10 - Martie 2012 

,,Oamenii din Ibăneşti sunt muncitori, 

deştepţi, sunt harnici şi liberi...” 

    În viaţă, mila trebuie să fie 
printre oameni, iar bucuria iubi- 
rii de semeni în casele voastre. 
    Să ne facem timp pentru a fi 
prietenoşi şi departe de invidie. 
    În administraţie timpul nu 
există, iar dimensiunea ne- 
măsurată a construcţiei interioa- 
re a templului interior, care dăi- 
nuie peste ani nu poate fi cuanti- 
ficată. În administraţie suntem 
ceea ce semenii ne recunosc, şi 
nu ceea ce vrem noi să fim. Aici 
oamenii buni trebuie să devină 
mai buni. 
    Mereu trebuie să fim pregă- 
tiţi pentru că deciziile noastre 
influenţează vieţi. 
    Cei nepregătiţi trebuie să 
mediteze şi să accepte acest 
lucru. Sufletul lor trebuie să fie 
deschis în a primi Lumina, dar 
cel mai important este să o 
transmită celorlalţi. 
    Virtutea se trăieşte, dar pen- 
tru asta trebuie să ai Har şi 
dorinţa de a face BINE. 

Continuare din pagina 1 
    Aici în acest Orient, IBĂ- 
NEŞTI, cu toţii suntem fraţi, iar 
acest lucru dă putere comunită- 
ţii. Puterea Ibăneştiului este în 
Fraternitate. 
    Am dorit şi am obţinut o 
comună unită. Cu toţii avem 
preocupări spirituale comune - 
pentru a dobândi Lumina, 
avem scopuri comune – adică 
dorim să parcurgem acelaşi 
drum ,,al virtuţilor”, iar prin 
jurământ, noi cei din adminis- 
traţie ne-am legat să apărăm 
onoarea şi viaţa semenilor, dar 
să ne şi ajutăm în orice împre- 
jurare. 
    Ibăneştean înseamnă să fii 
tolerant, să fii bun, înţelegător 
şi să ajuţi. 
    Personal, am aceleaşi dato- 
rii faţă de comunitate pe care le 
au şi fraţii de sânge, dar totul 
bazat pe ONOARE, Demnita- 
te şi Credinţă. 
    Credinţa, forţa şi frumuse- 
ţea dreptăţii sunt pionii pe 
care se sprijină Ibăneştiul. 
    Esenţa spiritului divin, pen- 

tru că suntem o mare comună 
ortodoxă, rezidă din simbolis- 
tică. 
    Simbolul este efortul de a 
duce lumină acolo unde nu 
este. 
    Scopul tuturor acţiunilor 
este ,,Cunoaşterea”, iar NOI 
devenim ,,cei care ştiu” şi 
,,care îşi asumă sacrul” atunci 
când ne vom depăşi condiţia . 
Atunci Hiram moare, pentru a 
da naştere unui nou Hiram 
îmbogăţit spiritual. Moartea 
simbolică reprezintă primul 
pas pe calea virtuţii . 
    Moartea nu este altceva 
decât o formă de celebrare a 
vieţii. Noua naştere este vali- 
dată prin consacrare, ca semn 
de recunoaştere şi acceptare. 
Fiecare din noi trebuie să ne 
străduim pentru progresul Ibă- 
neştiului şi pentru perfecţiona- 
re. Ştiinţa şi legalitatea ne ajută 
să ne ghidăm printre pericole şi 
prin întunericul ignoranţei; cei 
care vor să lucreze la înfăptui- 
rea Marii Opere trebuie mai 

întâi să- şi viziteze sufletele şi 
să procedeze la şlefuire pentru 
că piatra suntem noi, oamenii. 
   Piatra reprezintă şi primul 
simbol. Piatra deţine o uriaşă 
încărcătură spirituală. În toate 
limbile pământului, dintot- 
deauna cuvântul ,,piatră” a 
avut o dublă semnificaţie: 
material de construcţie şi ele- 
ment spiritual. În limba aka- 
diană însemna zid şi cuvânt, în 
sanscrită însemna granit şi 
gând, în aramaică temelie şi 
casă. 
   Să nu uităm ce i –a spus 
Hristos lui Simion: ,,De acum 
înainte te vei numi Petru- de la 
piatră şi vei fi temelia Bisericii 
şi Credinţei mele”. 
   Piatra simbolizează căuta- 
rea adevărului. În sens divin 
prin şlefuirea pietrei înţelegem 
desăvârşire spirituală pentru că 
esenţa credinţei este spiritul. 
   Îmi doresc forţă pentru 
semeni şi putere interioară 
pentru a ne desprinde de 
viciile lumii profane. 

   Puterea se obţine prin pacea 
sufletului şi prin dezvoltarea 
virtuţii Dreptăţii. 
   Pentru a ne bucura de Lu- 
mină în viaţa de apoi trebuie să 
vedem Lumina aici pe pământ 
în această viaţă. Ea trebuie să 
strălucească întâi în interiorul 
nostru, dar pentru asta 
trebuie şlefuire. 
   Oameniidin 
Ibăneştisunt 
muncitori, deş- 
tepţi, sunt har- 
nici, liber, ştiu să 
creeze, ştiu să 
lupte, să iubească, 
să trăiască şi să 
moară demn, dar 
şi să învie în spirit. 
   Această comună 
Ibăneşti 

– care este a noastră- se consti- 
tuie într- o sursă de speranţă şi 
de putere spirituală pentru 
solidaritate, dar şi o sursă de 
luptă împotriva suferinţei, a 
ignoranţei, a dezbinării şi con- 
flictelor de tot felul. 

Ing. ROMICĂ 
  MAGOPEŢ, 
  PRIMARUL 
   COMUNEI 
   IBĂNEŞTI 
        2012 

Ibăneşti- în sprijinul 
sinistraţilor din 

Vrancea şi Buzău 

    Iarna aceasta a produs 
mari dezastre în întreaga 
ţară. Multe drumuri au fost 
închise circulaţiei rutiere, 
iar unele sate au fost izola- 
te, ajungându-se foarte 
greu la persoanele bolnave 
din acele zone. 
    În judeţul Buzău au fost 
izolate 38 de sate şi cătune 
şi 20 de comune, iar în 
judeţul Vrancea 10 sate se 
aflau în aceeaşi situaţie. 
    Autorităţile, jandarmii, 
militarii şi poliţiştii au reu- 
şit să ajungă la aceste fami- 
lii, să le distribuie alimen- 
te şi medicamente, doar pe 
calea aerului. 

    Mulţi dintre aceşti 
oameni nu au avut nici 
energie electrică, iar numă- 
rul drumurilor impractica- 
bile din zonă a fost unul 
foarte mare. 
    Primăria comunei Ibă- 
neşti a fost alături de fami- 
liile sinistrate din Vrancea 
şi Buzău şi a oferit 130 kg. 
făină de grâu, 170 kg. făină 
de porumb, 30 kg. orez, 5 
plapome, cu feţe de pernă 
şi 5 pături. Avem convinge- 
rea că ajutorul nostru a 
putut încălzi sufletele aces- 
tor oameni afectaţi de con- 
diţii meteorologice atât de 
aprige. 

   Iarna şi-a spus anul acesta 
cuvântul, provocând dezastre 
în întreaga ţară. Gerul şi nin- 
sorile abundente au dus la 
închiderea şcolilor, precum 
şi la blocarea multor drumuri. 
   Primăria comunei Ibăneşti 
a luat în considerare atenţio- 
nările meteorologice transmi- 
se de Inspectoratul Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă, 
Botoşani, a monitorizat sta- 
rea cetăţenilor şi a asigurat 
curăţarea permanentă a dru- 
murilor. 
   Datorită temperaturilor 
foarte scăzute înregistrate în 
această perioadă (sub -24° 
C), domnul Primar Ing. 
Romică Magopeţ a monitori- 
zat familiile din comună Ibă- 
neşti care sunt expuse situa- 
ţiilor neprevăzute specifice 
acestui sezon. 
   Şlincu Victoria a fost 
mutată pentru această perioa- 
dă la familia Stan Dumitru, 
din cauza stării de sănătate a 
bătrânei,care nu este în posi- 
bilitatea de a-şi purta singură 
de grijă. Familiile Puşcaşu 
Aglaia, Ioniţă Maria, Pompaş 
Eugenia, Beşleagă Neculai, 
Rusu Maria, Aneculăesei 
Catinca, Opriş Maria, Ţânaşa 
Valerian, Topală N. Maria, 
Topală I. Maria, Priboi Mire- 
la, Branduşeru Daniel, Huţa- 
nu Mariana, Ungureanu Ghe- 
orghe, Crăciun Cristian, 
Răuţu Mihai, Vrabie Alina, 
Groza Aristotel, Apostol 
Angelica au primit lemne şi 

Vremea rea este ţinută sub 

control în comuna Ibăneşti alimente, asigurându-se stric- 
tul necesar pentru a trece de 
iarnă fără victime din cauza 
gerului sau a lipsei de ali- 
mente. 
   Autorităţile locale ale 
comunei Ibăneşti au acţionat 
la timp şi au deszăpezit dru- 
murile ori de câte ori a fost 
necesar, astfel încât în caz de 
urgenţă, orice mijloc de 
transport să poată pătrunde în 
localitate. 
   Fiecare localnic a putut 
urmări pe drumurile comuna- 
le intervenţia maşinilor spe- 
ciale, a plugurilor ataşate 
tractoarelor, a oamenilor care 
au lucrat manual, unde nu a 

fost posibilă altă modalitate 
de curăţare, toate acestea 
pentru excluderea riscurilor 
de înzăpezire. 
    Eficienţa cu care au acţio- 
nat autorităţile locale este de 
apreciat, pentru că au luptat 
continuu şi nu au lăsat zăpa- 
da să se adune şi să îngreune- 
ze mai mult procesul de des- 
zăpezire, precum şi circula- 
ţia. 
   Niciun drum nu a fost 
închis circulaţiei rutiere, mij- 
loacele de transport destinate 
situaţiilor de urgenţă (ambu- 
lanţa, pompierii) au avut 
accesul liber în localitate, 
fără să creeze panică în rân- 

dul locuitorilor. 
   Este recomandată în 
această perioadă evitarea 
deplasărilor pe distanţe mari, 
unele regiuni din ţară fiind 
grav afectate de condiţiile 
meteorologice, iar autorităţi- 
le locale din zonele respecti- 
ve nu ne pot asigura că dru- 
murile sunt deschise circula- 
ţiei. 
   Vom ţine sub atentă supra- 
veghere toate drumurile 
comunale şi vom acţiona la 
timp acolo unde va fi nevoie, 
menţinând în continuare 
situaţia sub control fără a lăsa 
intemperiile vremii să produ- 
că neplăceri. 
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SEMNIFICAŢIA 

CODURILOR 

ÎN CAZUL 

INUNDAŢIILOR 
    În urma unui proces de 
selecţie Biblioteca comunei 
Ibăneşti va beneficia de pro- 
gramul Biblionet, un pro- 
gram cu o durată de cinci 
ani, care va facilita ibăneşte- 
nilor accesul la informaţie, 
prin dezvoltarea unei biblio- 
teci publice moderne care să 
asigure servicii sub forma 
unui parteneriat între IREX, 
Autoritatea Naţională a 
Bibliotecarilor şi Biblioteci- 
lor Publice din România 
(ANBPR), autorităţile locale 
şi naţionale şi bibliotecile din 
ţară. 
    Implementarea acestui 
proiect presupune înfiinţarea 
unei reţele de biblioteci cu 
calculatoare, cu acces public 
şi crearea unui sistem de pre- 
gătire profesională, care să îi 
ajute pe bibliotecari să intro- 
ducă noi servicii şi să dez- 
volte inovaţia în sistemul de 
biblioteci publice pentru a-i 
putea îndruma pe utilizatorii 
bibliotecii în privinţa utiliză- 
rii calculatorului şi Internetu- 
lui. 
    Rolul principal al acestui 
program este cel de a asigura 

Programul BIBLIONET- Lumea în 

Biblioteca mea pentru ibăneşteni 

   COD PORTOCA- 
LIU - Risc de viituri 
generatoare de revărsări 
importante susceptibile 
de a avea impact semni- 
ficativ asupra vieţii 
colectivităţilor şi sigu- 
ranţei bunurilor şi per- 
soanelor.Depăşire 
COTE DE INUNDA- 
ŢIE. 

   COD ROŞU – Risc 
de viituri majore. Ame- 
ninţare directă şi gene- 
ralizată asupra siguran- 
ţei persoanelor şi bunu- 
rilor. Depăşire COTE 
DE PERICOL. 

     Şef SVSU- 
Cojocariu Cezar 

     COD GALBEN – 
Risc de viituri sau creş- 
teri rapide ale nivelului 
apei, neconducând la 
pagube semnificative, 
dar necesită o vigilenţă 
sporită în cazurile de 
activităţi sezoniere sau 
expuse la inundaţii. 
Depăşire COTE DE 
ATENŢIE. 

tuturor locuitorilor satului 
Ibăneşti accesul la informa- 
ţie în domeniul educaţiei, 
pieţei muncii, sănătăţii, dez- 
voltării economice şi durabi- 

le, culturii, etc. 
   Biblioteca comunei Ibă- 
neşti va beneficia de dotarea 
cu calculatoare, racordate la 
Internet, puse în mod gratuit 

la dispoziţia tuturor utilizato- 
rilor bibliotecii. 
   Primăria comunei Ibăneşti 
doreşte să ofere sătenilor un 
loc unde se pot informa şi 

contribui la viaţa comunită- 
ţii, încercând totodată, cu 
această ocazie, să aducă mai 
aproape de lumea frumoasă 
a cărţilor cât mai mulţi tineri. 

Comisi a Metodică a Învăţătorilor 
din comuna Ibăneşti    Comisia Metodică a 
Învăţătorilor din comuna 
Ibăneşti are ca scop unic 
pregătirea elevilor pentru 
o viaţă sănătoasă în familie 
şi în societate, pentru o 
profesie şi un ţel în viaţă, 
să-i înveţe cum să-şi folo- 
sească timpul liber şi cum 
să-şi dezvolte personalita- 
tea. 
   Venind în întâmpinarea 
cerinţelor exprimate de 
părinţi ne-am axat activita- 
tea instructiv-educativă pe 
lucrul individual, diferen- 
ţiat, astfel încât volumul de 
muncă al elevilor acasă să 
fie cât mai mic şi să presu- 
pună consolidarea cunoş- 
tinţelor însuşite la şcoală. 
De asemenea activităţile 
desfăşurate la clase au fost 
realizate cu material didac- 
tic adecvat necesităţilor, 
fiindu-ne de un real folos 
acele auxiliare pentru fie- 
care disciplină pe care le- 
am utilizat la ore. Eforturi- 
le noastre urmăresc zi de zi 
ca elevii să vină cu drag la 
şcoală. 
   În cadrul Comisiei 
Metodice a Învăţătorilor 
din comuna noastră am 
desfăşurat în semestrul I al 
acestui an şcolar activităţi 
şcolare şi extraşcolare de 
calitate şi eficiente. Iată 

numai câteva: 
   ,,Întâlnire cu oraşul Iaşi” 
– 20. 10. 2011 
   ,,Armoniile toamnei” - 
8. 11. 2011 
   ,,Trăim şi simţim româ- 
neşte” – 1. 12. 2011 
   ,,Generozitate de Moş 
Nicolae” - 6. 12. 2011 
   Festivalul de tradiţii şi 
obiceiuri de la Pomârla – 
18. 12. 2011 
   Serbare de Crăciun – 23. 
12. 2011 
   Succesul obţinut de 
aceste activităţi şi bucuria 
copiilor au fost asigurate 
de cadrele didactice: prof. 
Drescanu Corneliu, prof. 
Ciurciun Ioan, înv. Rateş 
Elena, înv. Dodu Angela, 
înv. Fulga Luminiţa, înv. 
Brănduşeru Daniela, înv. 
Berechea Mihaela, înv. 
Moruz Elena, înv. Alboiu 
Lucia, care au colaborat cu 
interes şi plăcere. 
   Elevii noştri sunt inteli- 
genţi, talentaţi şi frumoşi. 
O dovedesc rezultatele 
obţinute la diferite concur- 
suri. 
   Comisia Metodică a 
Învăţătorilor de la şcolile 
din comuna Ibăneşti este 
alcătuită din oameni care 
iubesc copiii şi care dau 
dovadă în orice moment de 
răbdare, dăruire şi iscusin- 

ţă. Ca şi dascălul 
   ,,Domnu´Trandafir” 
descris de Mihail Sadovea- 
nu, un învăţător adevărat 
rămâne în inima elevilor 
datorită respectului său faţă 
de meserie. 
   Toate aceste realizări cu 
care ne mândrim pot fi 
admirate pe site-ul comi- 
siei noastre http://comisie 
metodicainvatatoriiba- 
nesti.wordpress.com/. Iată 
ce mesaj am primit aici din 
partea unei foste eleve a 
Şcolii din Ibăneşti: ,,Port în 
suflet, în minte şi în gând, 
educaţia primită pe băncile 
şcolii din Ibăneşti, prin 
dăruirea de care au dat 
dovadă învăţătorii şi profe- 
sorii din acea vreme. Câte- 
va nume: Brânzei V., Gafi- 
ţanu Olga, Porfireanu Ioan, 
Gafiţanu Vasile, Crăciun V. 
Şi lista e mai lungă. Încer- 
când acum de la aproxima- 
tiv 500 km, să văd ce 
găsesc despre Ibăneşti, mi 
s-a umplut inima de bucu- 
rie. Felicit din suflet pe cei 
care continuă munca acolo. 
Felicit şi pe conducătorul 
şcolii, pe primarul comu- 
nei, cu un cuvânt pe toţi cei 
care fac să avem cu ce ne 
mândri.” 
     Responsabil Comisie, 
      Înv. Fulga Luminiţa 

    An de an, încă de la edi- 
ţia I (anul 2006) elevii Şco- 
lii “Ştefan cel Mare” Ibă- 
neşti au participat şi obţi- 
nut rezultate remarcabile la 
“Olimpiadele cunoaşterii”, 
atât la faza judeţeană, cât şi 
la faza naţională. Cu toate 
că participarea este contra 
cost, elevii participă în 
număr mare, dornici de 
afirmare, de cunoaştere, de 
a-şi îmbogăţi cunoştinţele. 
    Cadrele didactice sunt 
întotdeauna alături de copi- 
ii capabili de performanţă, 
lucrând suplimentar cu ace- 
ştia şi bucurându-se odată 
cu ei, de rezultatele obţinu- 
te. 
    La ediţia a VII-a, etapa I 
de anul acesta s-au înscris 
62 elevi din clasele I-VII. 
Dintre aceştia au obţinut : 
    La Faza naţională 
    – Locul I (punctaj 
maxim de 118p) : 11 elevi, 
după cum urmează: 
    VIZITEU ALEXAN- 
DRA (clasa I)- limba 
română; 
    AMARICUTEI TEO- 
FIL 
( clasa I) – matematică; 
    BERECHEA IUSTIN 
(clasa I)- limba română şi 
matematică; 
    BEJENARIU DENIŞA 
( clasa I)- limba română şi 

Rezultate deosebite obţinute la 

 “OLIMPIADELE CUNOAŞTERII” matematică; 
   FILIP RALUCA ( clasa 
II-a) – limba română; 
   AMĂRIEI ALEXAN- 
DRU (clasa a-II-a) – mate- 
matică; 
   PURICE SEBASTIAN 
(clasa a-II-a) – matemati- 
că; 
   AZOICAI MARIUCA 
( clasa a-V-a A)- lb. româ- 
nă; 
   MURARIU NARCISĂ 
(clasa a-V-a A)- lb. româ- 
nă. 
   -Locul II: 7 elevi 

   La Faza judeţeană: 
   Locul II: 24 elevi, 
   Locul III: 9 elevi, 
   Menţiune: 6 elevi. 
   Colectivul de cadre 
didactice felicită toţi elevii 
care au participat la “Olim- 
piadele cunoaşterii” şi îi 
încurajează să persevereze 
astfel încât cei care nu au 
obţinut premii sau men- 
ţiuni în această etapă, să se 
pregătească mai mult pen- 
tru etapa a-II-a care are loc 
în perioada 25 aprilie-4 
mai 2012. 
   Perioada de înscriere a 
început (1 februarie-2 mar- 
tie) şi elevii deja şi-au 
anunţat intenţia de a parti- 
cipa în număr mult mai 
mare. 

   Cu toate că subiectele 
nu sunt deloc uşoare, elevii 
se ambiţionează, se pregă- 
tesc să demonstreze că, 
deşi sunt din mediul rural, 
pot obţine rezultate deose- 
bite la fel ca elevii din 
mediul urban. 
   În cadrul acestei activi- 
tăţi de amploare s-au 
remarcat prin implicare 
deosebită: 
   -înv. ALBOIU LUCIA- 
coordonator principal 
   -prof.înv.primar BRAN- 
DUSERU DANIELA- 
coordonator clasă 
   -prof.înv.primar 
BERECHEA MIHAELA- 
coordonator clasă 
   -prof.înv.primar 
MORUZ ELENA – 
coordonator clasă 
   -prof. COJOCARIU 
GABRIELA – coordona- 
tor pe disciplină matemati- 
că 
   -prof. PÂNZARU 
MARIUS – coordonator 
pe disciplina lb. română 
   -prof. VITCU ANDREI 
– coordonator cultură 
generală. 
   Felicitări tuturor ca- 
drelor didactice implicate 
şi mult succes în conti- 
nuare! 
          Înv. Alboiu Lucia 
 Prof. Cojocariu Gabriela 
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   Fiecare început de an ne 
duce cu gândul la realizările 
anilor precedenţi, precum şi 
la obiectivele anilor următori. 
   Primăria comunei Ibăneşti 
ne-a obişnuit ca la fiecare 
sfârşit de an să avem o listă 
considerabilă de obiective 
realizate şi în execuţie. Acest 
lucru nu poate decât să ne 
asigure pe noi, locuitorii 
comunei, că activitatea admi- 
nistrativă este în continuă 
desfăşurare şi dezvoltare. 
   Presa judeţeană şi regiona- 
lă a avut atenţia îndreptată 
asupra noastră şi a publicat 
articole, marcând fiecare 
eveniment care a adus zâm- 
bete şi motive de mândrie 
pentru ibăneşteni. 
   Printre realizările impor- 
tante se numără nominaliza- 
rea domnului Primar Ing. 
Romică Magopeţ la competi- 
ţia naţională anuală pe teme 
de eficienţă în administraţia 
publică locală ,,Administra- 
ţia Locală la Înălţime”. Într- 
un comunicat de presă s-a 
afirmat că ,,domnul Primar 
al comunei Ibăneşti, Ing. 
Romică Magopeţ, a fost 
nominalizat de către comisii- 
le de evaluare la trei secţiuni, 
respectiv: <<Primarul anului 
în România>>, <<Cel mai 
bun Primar de Comună din 
România>>, <<Cel mai bun 
primar de Comună din 
Regiunea Nord –Est>>. 
Această nominalizare a fost 

COMUNA IBĂNEŞTI LA 
ÎNĂLŢIME 

făcută având în vedere impli- 
carea plină de tenacitate şi cu 
responsabilitate în cadrul 
administraţiei publice locale 
din Ibăneşti, încununată cu 
succese ce merită a fi apre- 
ciate.” 
   Domnul Primar Ing. 
Romică Magopeţ preţuieşte 
noţiunea de ,,familie”, motiv 
pentru care în data de 14 
august 2011 a organizat o 
festivitate pentru cuplurile 
care au împlinit 50 de ani de 
căsătorie. Cu acest prilej au 
fost omagiate 161 de familii 
care au primit premii în bani, 
Certificatul de Căsătorie care 
atestă împlinirea a 50 de ani 
de convieţuire şi o Diplomă 
de Aur pentru dragostea care 
i-a unit şi a continuat să înflo- 
rească: ,,Căsătoria este un 
legământ sfânt, iubirea- o 
dăruire reciprocă şi necon- 
diţionată, căsnicia – o bine- 
cuvântare dată de Dumne- 
zeu. Trebuie să arătaţi celor 
tineri cum trebuie păstrată 
relaţia, cât de importantă 
este familia şi fidelitatea şi 
cât de importanţi sunt copiii- 
rodul iubirii voastre binecu- 
vântată de Dumnezeu.” 
   Domnul Primar Ing. 
Romică Magopeţ a acordat 
cu această ocazie o atenţie 
deosebită şi veteranilor de 
război: ,,Vă asigur de întrea- 
ga mea recunoştinţă şi pre- 
ţuire pentru modul exem- 
plar în care v-aţi făcut dato- 

ria sub drapelul românesc… 
Dragi veterani de război, 
sărbătorimataşamentul 
dvs., perseverenţa, curajul, 
simţul datoriei şi onoarei 
militare, vă aducem recu- 
noaştere şi vă cinstim meri- 
tele. Sunteţi exemple pentru 
noi, iar datoria mea sacră 
este de a vă cinsti şi preţui.” 
   Şi celor mici, domnul Pri- 
mar Ing. Romică Magopeţ 
le-a oferit surprize. Pe data 
de 19 septembrie 2011, 
Căminul Cultural al comunei 
Ibăneşti a fost gazda Teatru- 
lui pentru Copii şi Tineret 
   ,,Vasilache”Botoşani. 
Cadrele didactice ale Şcoli- 
lor, respectiv Grădiniţelor din 
Ibăneşti şi Dumbrăviţa au 
însoţit un număr de 200 de 
elevi care după deschiderea 
cortinei au intrat complet în 
lumea basmelor, fiind ,,tova- 
răşii” cucoşului moşului în 
peripeţiile sale din aventura ,, 
Punguţa cu doi bani”, dar şi 
cu alte personaje din vestite- 
le basme ale literaturii 
româneşti. Domnul Primar 
Ing. Romică Magopeţ a con- 
chis: ,,Aceste activităţi 
creează punţi de legătură cu 
istoria culturală. Astfel se 
cultivă iubirea, dragostea de 
muncă, aprecierea şi ce este 
mai important şi înălţător; 
credinţa. Numai aşa putem 
cunoaşte şi crea valori. De 
cunoaşterea şi implicarea 
acestor copii depinde viito- 
rul nostru. Noi suntem res- 
ponsabili de acest lucru.” 
   Este ştiut faptul că Dom- 
nul Primar Ing. Romică 
Magopeţ a investit în educa- 
ţie creând, înainte de toate, 
condiţii prielnice atât elevi- 
lor, pentru formarea poziti- 
vă ca oameni pentru viitor, 
cât şi cadrelor didactice care 
îşi dovedesc un deosebit 
interes pentru a fi cât mai pre- 
gătiţi în activitatea lor de a 
împărtăşi cunoştinţele elevi- 

lor. Astfel, toate şcolile 
comunei Ibăneşti au fost 
extinse, modernizate şi 
dotate cu grupuri sanitare şi 
noi săli de clasă, oferind ele- 
vilor şi cadrelor didactice 
bucuria de a beneficia de o 
bibliotecă, de un centru de 
informare şi documentare, de 
o sală unde vor fi organizate 
activităţi culturale şi extraş- 
colare. 
    Duminică, 3 iulie 2011, în 
satul Dumbrăviţa a avut loc 
un eveniment la care au par- 
ticipat domnul Primar prof. 
Ing. Romică Magopeţ, doam- 
na Prof. Mariana Magopeţ, 
director al Şcolii ,,Mihail 
Sadoveanu''Dumbrăviţa, 
doamna prof.dr. Ada Alexan- 
drina Macovei, inspector 
şcolar general, dascălii unită- 
ţii de învăţământ, copiii şi 
părinţii acestora. În cadrul 
acestui eveniment, au fost 
evidenţiate cadre didactice 
ale localităţii pentru dărui- 
rea, implicarea socială, pen- 
tru dragostea şi promovarea 
educaţiei şi a valorilor ei 
fiind premiaţi şi cei mai buni 
elevi ai comunei. Cadrele 
didactice ale comunei nomi- 
nalizate de către doamna 

inspector sunt: doamna 
Mariana Magopeţ, domnul 
Strateanu Constantin, dl. 
Drescanu Corneliu, dna. 
Dodu Angela, dna. Fulga 
Luminiţă, dna. Berechea 
Mihaela, dna. Pavaleanu 
Magdalena, dl. Popoiu 
Adrian, dl. Ciurciun Ioan, 
dna. Cojocariu Gabriela, însă 
şi celelalte cadre didactice au 
primit diplome din partea 
domnului Primar Ing. Romi- 
că Magopeţ pentru activitatea 
desfăşurată. 
   Elevii premiaţi ai comunei 
noastre care au dat dovadă de 
voinţă, muncă şi dorinţă de 
perfecţionare sunt: 
   -din satul Dumbrăviţa: 
Amarine Mihaela, Sora 
Diana, Creangă Adelina, 
Suhăreanu Cătălina, Apopei 
Iuliana, Slabu Iuliana, Dodu 
Delia, Condrea Graţiela, 
Căuneac Adelaida, Maxim 
Sebastian, Pânzar Adelina, 
Racu Adrian, Sandu Mădăli- 
na, Bălăucă Adelina, Con- 
drea Ingrid, Corjăuceanu 
Claudia,Mocriciuc 
Gelu,Ropotă Bianca, Moldo- 
vanu Mihaela, Racu Diana, 
Topală Luiza, Ababei Iulian, 
Constanciuc Mihai, Găină 

Robert, Batâr Bianca, Dres- 
cariu Viviana, Găină Bianca, 
Andruş Emanuela, Doroftea 
Ana Maria, Maxim George 
Lucian, Siminiuc Ana Maria, 
Pascariu Cosmin, Urzică 
Răducu Daniel,Zotic Mela- 
nia, Porfireanu Bianca , Ilucă 
Răileanu Rareş Dumitru, 
Bolohan Suhariuc Diana 
Maria, Condurache Adelina, 
Azoicăi Vlad. 
   -din satul Ibăneşti: Titianu 
Beatrice, Ioniţă Iemima, 
Bejenariu Răzvan, Sandu 
Corina, Nanu Bogdan, Racu 
Alexandru, Şolcan Georgia- 
na, Vaşniuc Roxana, Bulu- 
benchi Sebastian, Pădurariu 
Alexandru, Foca Florentină, 
Nanu Anca, Cocriş Oana 
Loredana, Anehei Denis Şer- 
ban, Lăcustă Alexandra 
Miriam. 
   ,,Educaţia oferită de 
şcoală are ponderea cea mai 
importantă în devenirea 
noastră ca oameni. Calitatea 
înseamnă profesori pregătiţi 
şi motivaţi pentru a împăr- 
tăşi din cunoştinţele lor ele- 
vilor adică mentori (îndru- 
mători spirituali). Prin edu- 
caţie societatea îşi perpe- 
tuează la un alt nivel exis- 
tenţa şi şi-o îmbunătăţeşte. 
Transmitem învăţături de 
secole şi ne adaptăm la rea- 
lităţi în continuă transfor- 
mare. Cel mai important 
lucru în viaţă este să con- 
struieşti, dar practica artei 
de a construi cere formare 
profesională şi gândire. 
Pentru aceasta trebuie să fii 
liber şi să nu consimţim în a 
fi dirijaţi; la baza tuturor 
acestor lucruri stă educaţia. 
Primul pas spre cunoaştere 
este să îţi dai seama cât ştii şi 
întotdeauna ştim din ce în ce 
mai puţin”, spunea în discur- 
sul său domnul Primar Ing. 
Romică Magopeţ. 
   Întotdeauna relaţia dintre 
şcoală şi comunitatea locală a 
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fost una de colaborare, ceea 
ce a favorizat consistent acti- 
vitatea şi rezultatele şcolare 
obţinute în toată această 
perioadă. 
   ,,În spatele fiecărui om 
bogat sau sărac, celebru sau 
nu, se află un dascăl. Iar 
primul dascăl care ne scul- 
ptează caracterul şi sufletul 
este, neîndoielnic, învăţăto- 
rul. Când spui şcoală în 
mintea fiecăruia dintre noi 
apare întâi şi mai întâi chi- 
pul învăţătoarei sau învăţă- 
torului. Azi sărbătorim << 
Ziua învăţătorului>> , ziua 
oamenilor care au ca misiu- 
ne să le dezvăluie copiilor 
<<corola de minuni a 
lumii>>. Ziua învăţătorului 
este în fiecare zi în care 
învăţătorul, profesorul intră 
în clasă. Ziua învăţătorului 
este în fiecare zi în care un 
elev învaţă şi reuşeşte. Cred, 
eu, odată cu dumneavoas- 
tră, că misiunea noastră este 
să-i ajutăm pe copiii noştri 
să înveţe şi să reuşească în 
viaţă!”, spunea în discursul 
său doamna Director Maria- 
na Magopeţ. 
   Pe lângă rezultatele şcola- 
re foarte bune, elevii îşi 
petrec timpul liber pregătin- 
du-se pentru diverse activi- 
tăţi, care au scopul de a pune 
în mişcare imaginaţia lor şi 
de a aduce bucurii cadrelor 
didactice, precum şi părinţi- 
lor prin preocupările cultura- 
le pe care copiii le au. 
   Festivalul şcolar ,,Ghioce- 
lul de Argint” desfăşurat în 
luna martie a anului 2011, în 
sala Căminului Cultural din 
Ibăneşti a scos în evidenţă 
calităţile artistice ale elevilor 
şi originalitatea cu care şi-au 
felicitat mamele şi cadrele 
didactice prin programul de 
cântece dedicate ,,Zilei 
Mamei”. Au intrat în armo- 
niile frumosului eveniment şi 

elevi de la şcolile din Doro- 
hoi, Smârdan, Cristineşti, 
Pomârla, Ezer, Cordăreni. 
    Aflat la a XI- a ediţie, Fes- 
tivalul ,,Ritmurile Copilă- 
riei”, organizat de Şcoala cu 
clasele I- VIII 
    ,,MihailSadoveanu” 
Dumbrăviţa a continuat şirul 
evenimentelor precedente, 
prin evoluţia artistică, diver- 
sificarea genurilor artistice 
ale formaţiilor participante, 
dar mai ales prin anvergura 
implicării unităţilor de învă- 
ţământ din zona Dorohoiului. 
    Prezent la această mani- 
festare, domnul Primar Ing. 
Romică Magopeţ a anunţat: 
,,Şcoala reprezintă un tem- 
plu de cunoaştere, iar învă- 
ţământul ibăneştean a 
cunoscut în ultimii ani o 
perioadă de reală afirmare 
în contextul educaţional al 
judeţului, prin proiectele 
derulate, prin acest gen de 
acţiuni culturale, care vin 
printr-o nouă abordare de 
ofertă şcolară, să orienteze 
dezvoltarea copilului spre 
perceperea actului artistic şi 
petrecerea recreativă a tim- 
pului liber”. 
    Din dorinţa formării unor 
atitudini responsabile, cu 
impact pozitiv asupra viitoru- 
lui, care denotă comporta- 
mentul plin de consideraţie 
faţă de sine, faţă de alţii, dar 
şi faţă de mediul înconjură- 
tor, Şcoala cu clasele I – VIII 
Dumbrăviţa a participat în 
cadrul parteneriatului educa- 
ţional 
    ,,Fair- Play” şi s-au clasat 
pe locurile I (fetele la han- 
dbal), respectiv II ( băieţii la 
fotbal). 
    Centrul de Documentare şi 
Informare al şcolii cu clasele 
I- 
 VIII Ibăneşti s-a îmbrăcat în 
straie de sărbătoare cu ocazia 
zilei naţionale. Printr-un pro- 

gram specific acestei zile, 
elevii au intonat multe cânte- 
ce patriotice, trezind în inimi- 
le micuţilor sentimentul de 
mândrie că aparţin acestui 
falnic şi sfânt popor. 
   În cadrul proiectului ,,Dor 
de Iubăneasa”, realizat cu 
sprijinul Fundaţiei Centrul 
Educaţiei 2000, doamna 
director Mariana Magopeţ- 
coordonatorul proiectului - 
doreşte constituirea unor 
echipe de dans popular, de 
grup vocal, de pictură, înfiin- 
ţarea unor cercuri de cusături 
populare şi confecţionare de 
măşti populare în care vor 
lucra în primul rând copiii 
care au părinţii plecaţi în stră- 
inătate. 
   În ajutorul acestor elevi a 
venit şi domnul Primar Ing. 
Romică Magopeţ care a avut 
iniţiativa de a construi un 
Centru de zi pentru copii, 
pentru a oferi acestor elevi o 
şcoală, cu activităţi şcolare şi 
extraşcolare, pentru consoli- 
darea cunoştinţelor, urmărin- 
du-se formarea abilităţilor de 
lucru în echipă, adaptarea la 
viaţa de grup, socializarea şi 
integrarea firească a copilului 
în colectivitate. Copiii vor 
beneficia de aceste servicii în 
serii a câte 20 de elevi pentru 
o perioadă de 3 luni fiecare. 
   Data de 20 decembrie 
2011 a fost una din zilele în 
care domnul Primar Ing. 
Romică Magopeţ a reuşit din 
nou să aducă zâmbete pe chi- 
purile elevilor prin inaugura- 
rea Bazei Sportive Multi- 
funcţionale. ,,Ziua de astăzi 
are o triplă semnificaţie, şi 
anume, este prima zi din 
sezonul rece de iarnă 2011- 
2012 când avem prima zăpa- 
dă, apoi faptul că în această 
zi, Moş Crăciun şi-a făcut 
apariţia pentru elevii Şcolii 
Mihail Sadoveanu pentru a 
le împărţi cadouri şi nu în 
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ultimul rând, deschiderea 
unui obiectiv necesar tineri- 
lor şi copiilor pentru desfă- 
şurarea de activităţi sportive, 
intra şi extraşcolare, petre- 
cerea în mod eficient, util şi 
sănătos a timpului liber”,a 
spus domnul Primar Ing. 
Romică Magopeţ, în cuvân- 
tul de deschidere al ceremo- 
niei de inaugurare. 
   ,,Ibăneştiul se află pe dru- 
mul corect al dezvoltării!” 
Acest lucru se datorează 
activităţii depusă cu respon- 
sabilitate de către adminis- 
traţie. Ori de câte ori a avut 
prilejul, Domnul Primar Ing. 
Romică Magopeţ a reamintit 
localnicilor cât de importan- 
te sunt pentru dumnealui 
credinţa şi Biserica. 
   ,,Să ne apropiem în fieca- 
re zi de Dumnezeu, să- l 
înţelegem şi să- l iubim. Să 
fim buni, să fim iertători şi 
să trecem cu vedere răul. 
Numai aşa putem trece cu 
vederea greşelile şi numai 
aşa putem înţelege pe 
deplin că Dumnezeu este 
Calea, Adevărul şi Viaţa. 
Ibăneştiul este o comună 
bogată dăruită de Dumne- 

zeu cu frumuseţi de neega- 
lat. Este plină de valori, de 
identitate, de statornicie şi 
mereu sunt alături de aceşti 
locuitori pe care îi apreciez 
sincer şi pe care îi consider 
familia mea. Credinţa este 
un dar pe care Dumnezeu 
ni-l oferă tuturor. Impor- 
tant este să-l primim. Bise- 
rica este trupul lui Hristos 
şi reprezintă locul mântuirii 
noastre. Este cu adevărat 
Arca în care ne putem 
salva. Cu toţii avem un des- 
tin de îndeplinit: înfăptui- 
rea Marii Opere. Pentru 
aceasta Demnitatea trebuie 
să fie patronată de Nobil. 
Să nu uităm: Fericirea de a 
face un Bine aproapelui 
este uneori mai importantă 
decât Viaţa”, a conchis 
domnul Primar Ing. Romică 
Magopeţ cu ocazia sărbăto- 
ririi a 90 de ani de la prima 
sfinţire a Bisericii ,,Înălţarea 
Domnului” Ibăneşti. 
   Comuna Ibăneşti a fost 
binecuvântată de vizitele 
Înalt Prea Sfinţitului Teofan 
pe 26 august 2011 în satul 
Dumbrăviţa şi pe 10 decem- 
brie 2011 în satul Ibăneşti. 

Înaltul oaspete a fost întâm- 
pinat la intrare în sat de un 
alai de călăreţi care, prin 
atmosfera medievală creată, 
a arătat că valorile creştine 
sunt prezente în acest spaţiu 
binecuvântat. 
   Un alt obiectiv care vine 
în interesul sătenilor este 
construcţia Casei Praznicale 
din incinta curţii Bisericii 
,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi 
Gavril”, clădire zidită atât cu 
ajutorul credincioşilor din 
parohie, cât şi datorită unui 
mare aport adus de Primăria 
Comunei Ibăneşti. 
   Analizând activitatea des- 
făşurată în ultima perioadă, 
putem afirma că la nivelul 
comunei Ibăneşti se observă 
o continuă dezvoltare, prin 
interesul pe care locuitorii 
îl arată odată cu implicarea 
lor în diverse proiecte şi 
activităţi. 
   Este un lucru îmbucurător 
că nu lăsăm să poposească 
monotonia în comună şi că 
prin posibilităţile fiecăruia 
participăm la orice activi- 
tate care presupune îmbună- 
tăţirea imaginii comunei 
noastre. 

Seminarul Teologic Dorohoi, invită Copiii 

de la Centrul de zi Ibăneşti la şezătoare 
   Noul an a început cu 
regretul copiilor din prima 
grupă că s-a sfârşit perioada 
de 3 luni, timp în care au 
beneficiat de serviciile Cen- 
trului de zi. 
   Pentru obţinerea unor 
rezultate cât mai bune la 
nivel de comună, Centrul de 
zi îşi continuă activitatea cu 
o altă serie de elevi, printre 
care: Asaftei Andrei, Bejena- 
riu Bogdan Iulian, Bejenariu 
Răzvan Marius, Bighiu 
Gabriel, Botezatu Petronela, 
Bulubenchi Cosmin, Carp 
Ovidiu, Carp Rebeca, Carp 
Silviu, Cojocariu Larisa, 
Darie Alexandru, Ionichente 
Ionela, Ioniţă Andrei, Hudiş- 
teanu Ionuţ, Lupaşcu Adria- 
na, Păvăleanu Codruţa, Pas- 
cariu Simona, Racu Denişa 

Roxana, Stan Amalia, Stan 
Diana Maria, Şlincu Diana şi 
Ungureanu Valentina, 
   În urma analizei rezultate- 
lor şcolare ale elevilor din 
prima grupă s-a constatat o 
îmbunătăţire atât a notelor şi 
activităţii elevilor la orele de 
curs, cât şi o mai bună inte- 
grare a acestora în colectiv, 
precum şi dezvoltarea abili- 
tăţilor de exprimare. 
   Nouă serie este încântată 
de această experienţă şi 
învaţă să lupte, pentru a 
merge pe un drum bun în 
viaţă. Efectuarea temelor şi 
aprofundarea lecţiilor pentru 
şcoală sunt cele mai impor- 
tante lucruri, pe care elevii le 
au în vedere. 
   Bejenariu Răzvan Marius 
şi Stan Diana Maria, alături 

de doamna profesoară 
Lavric Camelia şi de doam- 
na Racu Aurelia, meşter 
popular, au participat pe 
data 24 februarie 2012, la 
şezătoarea organizată de 
Seminarul Teologic Dorohoi 
cu un program artistic des- 
făşurat cu ocazia zilei de 
   ,,Dragobete”. 
   Pe zi ce trece, aceşti copii 
de la Centrul de zi ne uimesc 
mai mult cu implicarea de 
care dau dovadă. 
   La Ibăneşti se investeşte 
în învăţământ, se investeşte 
în tineri! Acest Centru de zi 
confirmă afirmaţia şi scoate 
în faţă elevi, care au mult 
potenţial, însă au nevoie de 
ajutor, pentru a prinde mai 
multă încredere în ei. 
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   Odată cu intrarea copilului 
în şcoală, acţiunea educativă 
a familiei se diversifică deve- 
nind mai complexă. Rezulta- 
tele educaţiei şcolare sunt 
dependente şi de modul în 
care se realizează colaborarea 
dintre şcoală şi familie. Ca 
instituţie care dispune de 
cadre pregătite în acest sens 
şcoala poate asigura această 
coordonare, tematica aborda- 
tă fiind concentrată cu precă- 
dere asupra activităţii de 
învăţare şi a randamentului 
şcolar. 
   O primă consecinţă ce 
rezultă de aici se referă la 
cunoaşterea de către învăţă- 
tor, respectiv profesor sau 
diriginte a trăsăturilor şi 
potenţialului educativ al 
familiei. 
   Cadrele didactice de la 
Şcoala cu cl. I-VIII „Mihail 
Sadoveanu” Dumbrăviţa şi- 
au propus ca în anul şcolar 
2011-2012 să întărească legă- 
tura şcolii cu familiile elevilor 
şi de aceea la nivelul fiecărei 
clase s-au realizat activităţi 
concrete prin care colabora- 
rea celor doi factori educaţio- 
nali să fie mai eficientă decât 
până acum. Între chestiunile 
propuse de îndrumătorii şco- 
larilor noştri pentru a fi rezol- 
vate amintim: 
   Ce trebuie să ştim despre 
familia elevului? 
   De un real folos pentru 
valorificareainfluenţelor 
familiei şi îndrumarea ei sunt 
informaţiile ce se referă la: 
   încadrarea părinţilor în 
procesul muncii; 
   structura şi tipul familiei; 
   relaţiile interpersonale din- 
tre membrii săi; 
   climatul educativ din fami- 
lie; 
   responsabilităţile pe care 
copilul le îndeplineşte în 
familie; 
   autoritatea părinţilor şi 
metodele educative pe care 
aceştia le folosesc. 
   Cunoscândasemenea 
aspecte, dascălul poate trece 
la stabilirea unui program 
comun de educaţie în care 
acţiunile ce se întreprind în 
şcoală şi familie să se com- 
pleteze reciproc. Numai în 
acest fel se poate contura un 
sistem unitar de cerinţe. 
Odată stabilite aceste lucruri 
urmează aplicarea lor. Şi în 
acest proces dascălului îi 
revine sarcina să îndrume şi 
să orienteze modalităţile de 
aplicare şi mai ales să urmă- 
rească rezultatele. În acest 
sens el trebuie să-i familiari- 
zeze pe părinţi cu anumite 
cunoştinţe psihopedagogice 
şi să-i iniţieze în folosirea 
unor metode şi procedee de 

      Colaborarea şcoală-familie 

factor important în procesul de educaţie 

    Care sunt principalele 
aspecte asupra cărora şcoala 
trebuie să insiste ? 
    În ansamblu, ele se referă 
la regimul zilnic din familie, 
la relaţiile dintre părinţi şi la 
unitatea de cerinţe dintre ei, la 
importanţa climatului afectiv 
pentru dezvoltarea personali- 
tăţii copilului, la necesitatea 
cunoaşterii copilului, la sem- 
nificaţia stilului de viaţă care 
trebuie să domine în familie, 
toate acestea ducând mai apoi 
şi la o reuşită şcolară. 
    În privinţa formelor con- 
crete de colaborare dintre 
şcoală şi familie ele se deose- 
besc în funcţie de scopul 
urmărit şi modul concret de 
realizare. Dintre formele con- 
crete care se pot folosi men- 
ţionăm: 
    a) şedinţele lunare cu ace- 
ştia, consultaţii bilunare, sau 
când se ivesc diferite proble- 
me; 
    b) vizite la domiciliul ele- 
vului; 
    c) corespondenţa cu părin- 
ţii; 
    d) lectoratele pedagogice; 
    e) adunări comune cu ele- 
vii şi părinţii; 
    f) excursii; 
    g) manifestări cultural-dis- 
tractive. 
    Atitudinea familiei faţă de 
rezultatele şcolare ale copilu- 
lui 
    La şedinţele cu părinţii am 
vorbit pe larg despre modul în 
care aceştia îşi pot ajuta copi- 
ii la învăţarea lecţiilor, dar 
mai ales în controlul temelor 
de acasă. Copilul nu trebuie 
să vină la şcoală cu temele 
nefăcute. De aceea părinţii 
trebuie să cunoască cum se 
controlează şi cum poate fi 
ajutat copilul în cazul în care 
întâmpină unele greutăţi în 
realizarea lor. Totodată părin- 
ţii trebuie să cunoască dacă 
copilul lor are o comportare 
corectă faţă de învăţătoare şi 
colegii de clasă, dacă purtarea 
lui pe stradă şi în alte locuri 
este corespunzătoare. 
    "A-ţi învăţa copiii să facă 
bine înseamnă a le lăsa moş- 
tenirea cea mai preţioasă" 
(Mantegazza). 
    Rolul familiei în educaţia 
copilului nu încetează la vâr- 
sta şcolarizării. Este greşită 
concepţia unor părinţi, de 
felul: "L-am dat la şcoală 
înveţe-l dascălul". Şcoala şi 
dascălul nu pot suplini cu 
totul lipsa de preocupare a 
unui părinte. Efortul educativ 
îşi găseşte eficienţa dorită 
atunci când între cei doi fac- 

educaţie în concordanţă cu 
particularităţile de vârstă şi 
individuale ale copilului. 

tori, şcoală şi familie, există o 
conlucrare în interesul comun 
al educării copilului. 
   Din experienţa pe care am 
avut-o până în prezent, mi-am 
putut da seama că există 
familii care se mândresc cu 
atitudinea severă faţă de 
copii. Severitatea este necesa- 
ră, dar cu măsură, altfel copi- 
lul creşte timorat de gândul 
pedepsei, începe să mintă şi 
se îndepărtează de părinţi. 
Am avut cazuri de copii care 
începeau să plângă când luau 
calificative de bine sau sufi- 
cient, spunând că vor fi 
pedepsiţi şi bătuţi acasă. Mai 
gravă este situaţia când părin- 
ţii sunt împărţiţi în "tabere", 
unul sever şi celălalt indul- 
gent; (unul procuror, altul 
avocat sau unul cloşcă, celă- 
lalt uliu). Nici într-un aseme- 
nea climat familial nu se rea- 
lizează o educaţie sănătoasă. 
Oferind copilului un climat 
de profundă securitate în con- 
diţiile căruia se poate dezvol- 
ta în mod armonios, grupul 
familial îi conferă un ideal de 
sine, o imagine liniştitoare a 
propriului eu, un antidot pen- 
tru neliniştile sale interioare. 
   La polul opus familiei 
severe am întâlnit familia per- 
misivă, familie în care toţi se 
învârt în jurul poftelor copilu- 
lui. Un astfel de copil va ajun- 
ge egoist, pentru că în familia 
sa el a cunoscut numai drep- 
turi, nu şi îndatoriri. Cu aceşti 
copii se lucrează foarte greu 
şi devin dificili, deoarece ei 
cred că şi la şcoală vor avea 
parte de aceleaşi privilegii. 
Copiii unor asemeni părinţi 
devin în totalitate dependenţi, 
nu au iniţiative, nu îşi asumă 
responsabilităţi. Copiii cres- 

cuţi fără nici o constrângere, 
avându-i pe amândoi părinţii 
întotdeauna la dispoziţie pen- 
tru a le satisface cea mai mică 
dorinţă, nu vor putea mai târ- 
ziu să suporte nici o frustrare, 
nici un cadru unde se cere 
disciplina. Când copilul va 
creşte, părinţii se vor plânge 
că acesta n-are nici o voinţă, 
că este capricios, că nu este 
niciodată mulţumit. 
   Un astfel de tip de părinte 
poate deveni mai bun ca 
părinte dacă: îşi va exprima 
nemulţumirea şi dezamăgirea 
faţă de aspectele negative ale 
comportamentului copilului, 
va fi ferm atunci când este 
vorba de respectarea regulilor 
stabilite, va încuraja iniţiativa 
copilului, va învăţa copilul să 
devină responsabil şi apt pen- 
tru a face faţă singur unor 
situaţii, va accepta că şi copi- 
lul se maturizează şi are 
nevoie de independenţă. 
   Aceste probleme au fost 
discutate în cadrul LECTO- 
RATULUI CU PĂRINŢII de 
la Şcoala cu cl. I-VIII „Mihail 
Sadoveanu” DUMBRĂVI- 
ŢA, lectorat desfăşurat în pri- 
mul semestru al anului şcolar. 
La această activitate părinţii 
au fost informaţi în legătură 
cu AGRESIVITATEA pe 
care o manifestă unii părinţii 
în educaţia copiilor lor. D-na 
învăţătoare ANGELA DODU 
a oferit detalii legate de 
această temă prezentând un 
material videoproiectat. D-na 
înv. Fulga Luminiţa a adus 
exemple concrete prin care 
comunicarea familiei cu pro- 
prii copii poate deveni mult 
mai puternică. D-na prof. 
Bolohan- Suhariuc Maria a 
oferit unui număr de părinţi 

un chestionar legat de tema 
lectoratului urmând ca rezul- 
tatele acestuia să fie prezen- 
tat la următoarea întâlnire cu 
părinţii. Prezenţa la întâlnire a 
unui cadru de poliţie a adus 
un plus de interes având în 
vedere că problemele prezen- 
tate sunt legate foarte mult 
tocmai de tăria şi eficienţa 
relaţiei dintre familie şi şcoa- 
lă. 
    Implicarea părinţilor în 
activităţile desfăşurate la 
şcoală 
    Pentru ca relaţia dintre 
şcoală şi familie să fie cât mai 
apropiată şi să-l ajute pe 
micul elev să se încadreze 
mai uşor în procesul de învă- 
ţământ, am implicat direct 
părinţii în activităţile de con- 
siliere şi orientare, desfăşura- 
te în afara orelor. De aseme- 
nea, părinţii au venit cu idei 
de realizare a unor activităţi 
extraşcolare. Am conceput 
împreună trasee pentru excur- 
sii, am vizitat diferite obiecti- 
ve propuse de ei, am organi- 
zat concursuri sportive la care 
au fost prezenţi şi părinţii, am 
pregătit măşti şi costume pen- 
tru carnaval în colaborare, am 
ţinut în faţa părinţilor serbări, 
care au permis acestora să 
vadă manifestările elevilor, 
rezultatul muncii lor, trăirile 
şi comportamentul acestora. 
Astfel părinţii se simt utili şi 
prezintă mai mult interes pen- 
tru şcoală. Colaborarea devi- 
ne una apropiată şi bogată în 
conţinut, nicidecum una pro- 
tocolară. 
    Unii părinţi nu au mai avut 
copii la şcoală. Pentru ca rolul 
lor de supraveghetori să fie 
mai uşor şi să-i ajute pe copii 
să se integreze rapid în proce- 

sul de învăţământ, la şedinţe- 
le cu părinţii am prezentat 
câteva teme axate pe rolul 
familiei în educaţia şcolarului 
mic: 
   "Relaţia dintre copii şi 
părinţi"; 
   "Regimul zilnic al elevului 
zilnic în familie"; 
   "Ce trebuie să ştie părin- 
ţii"; 
   "Ce este activitatea de 
învăţare"; 
   "Cum învăţăm mai uşor"; 
   "Debutul şcolar"; 
   "Modelul familial"; 
   "Condiţiile de mediu pen- 
tru pregătirea lecţiilor". 
   Părinte şi cadru didactic, 
trebuie să ne informăm reci- 
proc dacă stilul de lucru al 
copilului este acelaşi la şcoa- 
lă şi acasă, dacă manifestă 
aceeaşi atitudine faţă de 
muncă, dacă aceleaşi proce- 
dee, îl stimulează sau îl inhi- 
bă, iar acolo unde există con- 
tradicţii, să ne întrebăm de ce, 
unde şi cine a greşit, ce per- 
spective se deschid subiectu- 
lui nostru de modelare 
comun, cum să-l ajutăm şi să 
interacţionăm. 
   BIBLIOGRAFIE: 
   1. ****** Învăţământul 
primar, nr. 1-3, 2006, Ed. 
Minipred, Bucureşti 
   2. Bontaş Ioan, Pedagogie, 
Ed. ALL, Bucureşti 
   3. Neacşu I. Instruire şi 
învăţare, Ed. Ştiinţifică, 
Bucureşti, 1996 
   4. Şerdean Ioan, Teme de 
pedagogie, Ed. V&I Integral, 
Bucureşti,1999 

ÎNV. ANGELA DODU 
    RESPONSABIL - 
       „MUNCA CU 
         PĂRINŢII” 
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Olimpiada naţională a sportului şcolar handbal gimnaziu 

– mediul rural faza intercomunală pe cerc pedagogic 
   Competiţia de handbal 
fete şi băieţi face parte din 
Calendarul Sportiv al anului 
şcolar 2011-2012 şi s-a des- 
făşurat sâmbăta, 28.01.2012, 
la Sala Polivalentă din Doro- 
hoi, în cadrul Olimpiadei 
Naţionale a Sportului Şcolar, 
unde au participat echipe de 
handbal fete şi băieţi ale uni- 
tăţilor şcolare din mediul 
rural în cadrul Cercului 
pedagogic al profesorilor de 
educaţie fizică şi sport din 
zona Dorohoi, responsabil 
fiind d-l profesor Emilian 
Pochişcan, iar arbitrajul a 
fost asigurat de d-l profesor 
Cătălin Scripcariu. 
   Câştigătoare a acestei 
faze a fost la fete, Şcoala cu 
clasele I-VIII ,,Mihail Sado- 
veanu’’ DUMBRĂVIŢA, 
urmată de Şcoala cu clasele 
I-VIII LOZNA şi Liceul ,,A. 
Başotă’’ POMÂRLA, iar la 
băieţi câştigător a fost Liceul 
,,A. Başotă’’ POMÂRLA, 
urmată de Şcoala cu clasele 
I-VIII ,, Mihail Sadoveanu’’ 
DUMBRĂVIŢA. 
        Echipele şcolilor din 

Dumbrăviţa la fete, îndru- 
mată de prof. Ciprian-Ovi- 
diu Corduneanu, şi Pomârla 
la băieţi, îndrumată de prof. 
Florin Ionel, s-au calificat la 
faza pe judeţ a Olimpiadei 
Naţionale a Sportului Şcolar 
ce se va desfăşura la Boto- 
şani. 

Cumpăr teren în 
satul Ibăneşti, de 
preferat zona Cen- 
tru. Telefon: 
0744800409 

ANUNTURI: 

Execut orice lucrare 
în domeniul con- 
strucţiilor (construc- 
ţie de la temelie până 
la finisare, inclusiv 
montări centrale) 
Telefon: 0756313736 

Vând grădină în 
Centrul satului 
Dumbrăviţa. Tele- 
fon: 0740512917 

Cumpăr pământ: 
0749146855 

marului, orice modificare 
intervenită cu privire la domi- 
ciliu, veniturile şi la numărul 
membrilor familiei în termen 
de 15 zile de la data modifică- 
rii; 
    să depună din 6 în 6 luni 
cerere şi declaraţia pe propria 
răspundere; 
    persoanele apte de muncă, 
care nu realizează venituri, au 
obligaţia de a prezenta lunar 
adeverinţa de la Agenţia teri- 
torială pentru ocuparea forţei 
de muncă. 
    ATENŢIE!!!! 
    Beneficiarii trebuie să îşi 
achite obligaţiile faţă de 
bugetul local pentru bunurile 
care le deţin în proprietate 
până la data de 31 ianuarie a 
fiecărui an. 
    Neachitarea obligaţiilor 
duce la suspendarea pe o 
perioadă de 5 luni a drepturi- 
lor, începând cu drepturile 
aferente lunii februarie. 
    Suspendarea/ încetarea 
dreptului: 
    dacă nu prezintă lunar ade- 
verinţa de la Agenţia teritoria- 
lă pentru ocuparea forţei de 
muncă; 
    dacă refuză nejustificat 
efectuarea acţiunilor sau 
lucrărilor de interes local; 
    dacă nu depune din 6 în 6 
luni cerere şi declaraţia pe 
propria răspundere; 
    când se constată că dreptul 

la ajutorul social a fost stabilit 
pe baza unor date eronate pri- 
vind componenţa familiei sau 
a veniturilor realizate ori pe 
parcursul acordării au inter- 
venit modificări ale acestora. 
     ALOCAŢIA PENTRU 
 SUSŢINEREA FAMILIEI 
    Ce trebuie să faceţi pentru 
a beneficia de alocaţia pentru 
susţinerea familiei!!!! 
    Să depuneţi următoarele 
documente la primărie: 
    Cerere şi declaraţie pe pro- 
pria răspundere; 
    Actele doveditoare privind 
componenţa familiei şi veni- 
turile realizate de familie în 
luna anterioară depunerii 
cererii; 
    Dovada frecventării cursu- 
rilor şcolare de către copiii 
aflaţi în întreţinere (Pentru a 
putea beneficia de această 
prestaţie este necesar ca toţi 
copiii familiei, vârsta şcolară, 
să urmeze cursurile unei 
forme de învăţământ). 
    Plata alocaţiei pentru susţi- 
nerea familiei se efectuează 
lunar pe bază de mandat poş- 
tal sau în contul curent. 
     se comunică în scris pri- 
marului, orice modificare 
intervenită cu privire la domi- 
ciliu, veniturile şi la numărul 
membrilor familiei în termen 
de 15 zile de la data modifică- 
rii; 
    să depună din 6 în 6 luni 

cerere şi declaraţia pe propria 
răspundere; 
   persoanele apte de muncă, 
care nu realizează venituri, au 
obligaţia de a prezenta lunar 
adeverinţă de la Agenţia teri- 
torială pentru ocuparea forţei 
de muncă. 
   ATENŢIE!!!! 
   Beneficiarii trebuie să îşi 
achite obligaţiile faţă de 
bugetul local pentru bunurile 
care le deţin în proprietate 
până la data de 31 ianuarie a 
fiecărui an. 
   Neachitarea obligaţiilor 
duce la suspendarea pe o 
perioadă de 5 luni a drepturi- 
lor, începând cu drepturile 
aferente lunii februarie. 
   Suspendarea/ încetarea 
dreptului: 
   Dacă absenţele înregistrate 
şi nemotivate, de un copil din 
familia beneficiară, depăşesc 
numărul de 20, plata alocaţiei 
se suspendă până la următoa- 
rea situaţie transmisă de 
inspectoratul şcolar, dar nu 
mai mult de 6 luni; 
   neprezentarea din 6 în 6 
luni la primărie a adeverinţe- 
lor privind venitul realizat de 
familie de la Administraţia 
Financiară. 

   INDEMNIZAŢIA 
PENTRU CREŞTEREA 
    COPILULUI 
 ATENŢIE!!!! 

   AJUTORUL SOCIAL 
   Ce trebuie să faceţi pentru 
a beneficia de ajutorul 
social!!!! 
   Să depuneţi următoarele 
documente la primărie: 
   *cerere şi declaraţie pe 
propria răspundere; 
   *actele doveditoare pri- 
vind componenţa familiei, 
veniturile realizate de către 
membrii acesteia; 
   * adeverinţa de la Agenţia 
teritorială pentru ocuparea 
forţei de muncă. 
        Plata ajutorului social 
se efectuează lunar pe bază de 
mandat poştal sau în contul 
curent. 
   Obligaţiile beneficiarilor: 
   să comunice în scris pri- 

Colectivul 
de redacţie 

   Plata indemnizaţiei de 
creştere a copilului sau stimu- 
lentului de inserţie se efec- 
tuează lunar pe bază de man- 
dat poştal sau în contul 
curent. 

    Să depuneţi la primărie 
următoarele documente: 
   Cerere şi declaraţie pe pro- 
pria răspundere; 
   Actul de identitate al soli- 
citantului şi certificatul de 
naştere al copilului pentru 
care se solicită dreptul; 
   Actele doveditoare privind 
veniturile supuse impozitării, 
realizate în ultimele 12 luni 
anterioare naşterii copilului. 
   dovadă privind suspenda- 
rea activităţii pentru perioada 
în care solicită concediul pen- 
tru creşterea copilului. 

   Începând cu anul 2012 
pentru menţinerea drepturilor 
la indemnizaţia de creştere 
sau stimulent de inserţie, 
beneficiarii au obligaţia să îşi 
achite obligaţiile legale faţă 
de bugetul local pentru bunu- 
rile pe care le deţin în pro- 
prietate, până la data de 31 
ianuarie a fiecărui an pentru 
anul anterior. 
   Ce trebuie să faceţi pentru 
a beneficia de concediul pen- 
tru creşterea copilului şi 
indemnizaţia lunară??? 

   Un nebun îşi atenţio- 
na un frate de-al său în 
curtea unui azil: 
   - Vezi că ai o gaură în 
umbrelă! 
   - Ştiu. Eu am făcut-o 
ca să văd când se opreş- 
te ploaia. 
   Culmea fidelităţii: să 
nu-ţi înşeli amanta nici 
cu propria nevastă! 
   Prea mulţi nebuni la 
spital. Trebuia făcut 
ceva. Un doctor găseşte 
o soluţie. Merge într-o 
cameră unde erau 
nebuni, desenează o uşă 
pe perete, cu broască, 
yală şi le zice: 
   - Nebunilor, sunteţi 
liberi să plecaţi când 
vreţi. 
   Toţi nebunii se îngră- 
mădesc să iasă, zgârie 
peretele, numai unul stă 
şi râdea. Se duce docto- 
rul la el, îl felicită şi-i 
mai spune: 
   - Se pare că tu eşti 
vindecat. Poţi să pleci, 
dar un singur lucru să- 
mi mai spui: totuşi, de 
ce nu ai sărit să ieşi ? 
   Zice atunci râzând 
nebunul: 
   - Păi, cheia e la mine. 

Bancul zilei 

  Lavric Săvel, Doroftea Mihai, Magopeţ Mariana, Şeifer Alina, Cojocaru Gabriela, Cojocaru Gheorghe, Magopeţ Romică, pr. Mihai Şte- 
fan Bogdan, Angela Dodu, Petru Aboghioaie, Adriana Ibănescu 

CONDIŢII DE ACORDARE A AJUTORULUI 
SOCIAL 

   Legea 292/2011- Legea 
Asistenţei Sociale se adresea- 
ză persoanei, familiei, grupu- 
rilor ori familiilor aflate în 
situaţii de dificultate cu risc 
de marginalizare sau exclu- 
ziune socială. 
   Măsurile şi acţiunile de 
asistenţă socială sunt: 
   servicii sociale acordate în 
funcţie de nevoile individua- 
le, evaluate de personalul de 
specialitate; 
   beneficii de asistenţă 
socială acordate în bani sau în 
natură constând în alocaţii 
indemnizaţii, ajutor social, 
etc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Momentul Comunei Ibăneşti CMYK 
Nr. 10 - Martie 2012 

Campania naţională de informare Lucrezi terenul, depui cerere,primeşti 

   De fiecare dată când cine- 
va drag nouă se află în peri- 
col, primul nostru impuls 
este să îl ajutăm. Din păcate, 
nu întotdeauna suntem capa- 
bili să apelăm la cele mai 
bune metode, deoarece sunt 
cazuri în care procedând 
greşit, deşi vrem să ajutăm o 
persoană, îi putem pune mai 
mult viaţa în pericol. 
   Campania naţională de 
informare coordonată de 
Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă propune 
demararea unor activităţi de 
informare preventivă, desfă- 
şurate în mod unitar şi 
coerent la nivel naţional. 
   Primăria comunei Ibă- 
neşti doreşte ca locuitorii 
săi, să dobândească compe- 
tenţe noi şi să se implice în 
viaţa comunităţii, pentru a 
diminua riscurile unor even- 
tuale situaţii neprevăzute. 
   Campania naţională de 
prevenire:,, O casă sigură- o 
viaţă în plus!” , demarată în 
anul 2009 a avut ca obiecti- 
ve principale : 
     - scăderea numărului de 
incendii la locuinţe şi gospo- 
dării cetăţeneşti; 
    - reducerea numărului de 

Vreau să fiu VOLUNTAR! 

victime în urma incendiilor 
la locuinţe şi gospodării 
cetăţeneşti; 
    - conştientizarea de către 
populaţie a cauzelor şi 
împrejurărilor favorizante de 
incendii în locuinţe; 
     - crearea spiritului pre- 
ventiv prin executarea de 
către cetăţeni a controlului 
în propria gospodărie; 
     - cunoaşterea şi exersa- 
rea modului de comportare 
în cazul producerii unui 
incendiu; 
    - cunoaşterea modului de 
apelare la dispeceratul 112 
în cazul producerii unei 
situaţii de urgenţă în locuin- 
ţă. 
   Urmare a desfăşurării 
acestei campanii naţionale 
de prevenire numărul incen- 

diilor la locuinţe/gospodării 
şi anexe cetăţeneşti a scăzut, 
ceea ce a arătat eficienţa 
demarării acestui proiect. 
   Controlul preventiv se 
desfăşoară pe baza unei 
tematici de mare importanţă 
şi are ca scop informarea 
cetăţenilor asupra aspectelor 
de urmărit pentru evitarea 
producerii unor dezastre. 
   În timpul controlului se 
urmăreşte verificarea electri- 
cităţii, a surselor de încălzire 
(sobe), a aparatelor de gătit 
(aragaz, cuptoare), a poduri- 
lor, a grajdurilor, magaziilor, 
a depozitelor de furaje, de 
paie şi alte materiale. 
     Voluntariatul este impor- 
tant pentru noi înşine şi pen- 
tru cei din jur, deoarece este 
o metodă de a aprofunda 
cunoştinţele necesare în 
viaţa de zi cu zi, care puse în 
aplicare într-o situaţie în 
care se impune, putem să 
salvăm viaţa unui om aflat în 
pericol sau chiar propria 
noastră viaţă. 
   A fi voluntar în situaţii de 
urgenţă este metoda cea mai 
bună de a învăţa să fii de 
folos celor din jur într-un 
mod corect. 

   Luni, 20 februarie 2012, 
la ora 08:00 la sediul primă- 
riei Ibăneşti a avut loc o 
întâlnire cu reprezentanţii 
APIA Botoşani, cu prilejul 
căreia, locuitorii care doresc 
să acceseze fonduri europe- 
ne, au fost informaţi despre 
noile măsuri şi condiţiile 
care trebuie îndeplinite pen- 
tru accesarea fondurilor. 
   La întâlnire a fost prezent 
şi domnul Primar Ing. Romi- 
că Magopeţ, care a punctat 
că Primăria comunei Ibăneşti 
oferă oricând informaţii şi 
sprijin referitor la accesarea 
acestor măsuri. 
   Cererea de sprijin pe 
suprafaţă trebuie depusă la 
centrele APIA, în perioada : 
1 martie- 15 mai 2012. 
         În anul 2012 puteţi 
beneficia de sprijin financiar, 
din fonduri europene şi de la 
bugetul naţional , în cadrul 
următoarelor scheme - 
măsuri de sprijin. 
   Pentru a beneficia de spri- 
jinul financiar, trebuie să vă 
prezentaţi la sediul APIA, în 
perioada menţionată, pentru 
a completa şi a depune cere- 
rea de sprijin în format stan- 
dard. Pentru depunerea cere- 
rii după data de 15 mai, se 
vor aplica penalităţi de 1% 

fonduri europene şi naţionale! 

pentru fiecare zi lucrătoare 
de întârziere, iar după data 
de 11 iunie, cererea de sprijin 
nu mai este admisă la calcu- 
lul plăţii pentru anul în curs! 
          Condiţii generale: 
Să exploataţi un teren agricol 
cu o suprafaţă de cel puţin 
1ha, iar suprafaţa parcelei 
agricole să fie de cel puţin 
0,3 ha; în cazul viilor, livezi- 
lor, culturilor de hamei, pepi- 
nierelor pomicole, pepiniere- 
lor viticole sau arbuştilor 
fructiferi, suprafaţa minimă a 
parcelei trebuie să fie de cel 
puţin 0,1 ha; 
   Să respectaţi cerinţele 
minime privind utilizarea 
produselor de protecţie a 

plantelor şi a fertilizanţilor 
pentru toată suprafaţa fer- 
mei, în cazul în care solicitaţi 
plată pentru măsura de agro- 
mediu. 
   Să respectaţi cerinţele 
specifice fiecărui pachet de 
agro-mediu. 
   Să păstraţi evidenţa activi- 
tăţilor agricole corelate cu 
implementarea cerinţelor de 
agro- mediu pe o perioadă de 
5 ani începând de la data la 
care aţi semnat Angajamen- 
tul cu APIA. 
   Dacă nu respectaţi toate 
condiţiile şi obligaţiile care 
vă revin, se aplică sancţiuni 
sau chiar excluderea de la 
plată! 

TENDINŢE EXPANSIONISTE FUNCIARE 
    Constituţia României regle- 
mentează dreptul de proprieta- 
te în Titlul II intitulat Drepturi- 
le libertăţile şi îndatoririle fun- 
damentale. 
      Astfel art. 44 prevede că 
dreptul de proprietate, precum 
şi creanţele asupra statului sunt 
garantate. Conţinutul şi limitele 
acestora sunt stabilite de lege. 
      De asemenea art. 44 stabi- 
leşte principiul constituţional 
potrivit căruia proprietatea pri- 
vată este garantată şi ocrotită în 
mod egal de lege, indiferent de 
titular. 
     La rândul său art. 136 din 
Titlul IV al Constituţiei care 
reglementează economia şi 
finanţele publice stipulează că 
proprietatea este publică şi pri- 
vată, iar proprietatea publică 
aparţine statului şi unităţilor 
administrativ –teritoriale . 
     Alin 3 şi 4 ale art. 136 deter- 
mină bunurile care fac obiectul 
exclusiv al proprietăţii publice 
şi regimul juridic al acestora (în 
sensul că sunt inalienabile, 
imprescriptibile şi insesizabile), 
iar alin 5 prevede că proprieta- 
tea privată este în condiţiile 
legii inviolabilă. 
     Deşi aparent pare că ideea 
centrală a Codului civil în 
vigoare este instituţia proprie- 
tăţii, în realitate Titlul II al Căr- 
ţii a ÎI –a, intitulat ,,Despre pro- 
prietate’’ din acest act normativ 
consacră expres proprietăţii 
doar trei articole . 
      Astfel art. 480 Cod civil 
conturează o definire a dreptu- 
lui de proprietate, stipulând că 
acesta 

    este dreptul ce-l are cineva 
de a se bucura şi dispune de un 
lucru în mod exclusiv şi absolut 
, în limitele stabilite de lege. 
       Interpretând acest articol 
deducem că dreptul de proprie- 
tate conferă titularului său trei 
atribute esenţiale ,,a se bucura’’ 
semnifică posibilitatea pe care o 
are proprietarul de a stăpâni 
bunul în calitatea sa de proprie- 
tar şi de a-l folosi în interesul şi 
puterea sa: că are dreptul de a 
dispune de bunul proprietatea 
sa: că el exercită aceste preroga- 
tive în mod exclusiv, dar în 
limitele prefigurate de lege. 
       Art. 481 din actualul Cod 
civil prevede că nimeni nu 
poate fi forţat să cedeze proprie- 
tatea sa, cu excepţia exproprie- 
rii pentru cauza de utilitate 
publică, contra unei juste şi 
prealabile despăgubiri. 
       De asemenea, Codul civil 
în vigoare consacră art. 475 - 
478 domeniului public definin- 
du-l 
    într-un mod negativ prin 
opoziţie cu bunurile particulare. 
      Astfel Codul civil vorbeşte 
în art.475 despre ,,bunuri care 
nu sunt ale particularilor’’ şi 
care 
    sunt administrate şi nu pot fi 
înstrăinate decât după forme 
prescrise de lege. 
       Articolul 476 şi 478 enu- 
meră bunurile care fac parte 
din domeniul public, iar art. 477 
face 
    referire la bunurile fără stă- 
pân sau abandonate, precum şi 
la moştenirile vacante care fac 
parte tot din domeniul public . 

      Pe lângă Constituţie actele 
normative în vigoare care regle- 
mentează dreptul de proprietate 
sunt: 
      -Legea nr. 18 /1991 –legea 
fondului funciar, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, care a restabilit drep- 
tul de proprietate privată asupra 
terenurilor prin constituire sau 
reconstituire şi vorbeşte pentru 
prima dată după anul 1990 des- 
pre domeniul public . 
        -Legea nr.33 /1994 –pri- 
vind exproprierea pentru cauza 
de utilitate publică. 
       -Legea nr.7 /1996 –Legea 
cadastrului şi publicităţii imobi- 
liare . 
      -Legea nr.169 /1997 –pri- 
vind modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr.18 
/1991 
      -Legea 213/1998 –privind 
proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia. 
         Această lege constituie 
sediul materiei în ceea ce pri- 
veşte dreptul de proprietate 
publică şi reprezintă reglemen- 
tarea unitară dezvoltatoare a 
principiilorconstituţionale, 
aplicabilă proprietăţii publice a 
statului şi a unităţilor adminis- 
trativ teritoriale . 
        -Legea 1/ 2000 –pentru 
reconstituirea drepturilor de 
proprietate asupra terenurilor 
agricole şi a celor forestiere, 
precum şi asupra construcţiilor 
accesorii terenurilor agricole şi 
forestiere. 
       -Legea 215 /2001 –Legea 
administraţiei publice locale, 
care la rândul ei vorbeşte despre 

domeniul public de interes 
local al unităţilor administrativ 
teritoriale . 
      -Legea 247 /2005 –privind 
reforma în domeniile proprietă- 
ţii şi justiţiei şi alte măsuri adia- 
cente care modifică şi comple- 
tează Legea nr.18 /91 , Legea 
nr.169 /1997 , Legea 1/2000 , 
Legea 10 / 2001. 
       -Legea 312 /2005 privind 
dobândirea dreptului de pro- 
prietate privată asupra terenuri- 
lor de către cetăţenii străini şi 
apatrizi, precum şi de către per- 
soanele juridice străine. 
      Noul Cod civil reglemen- 
tează pentru prima dată pro- 
prietatea publică într-un titlu 
separat, 
   Titlul VI Cartea a III –a inti- 
tulat ,,Proprietatea publică’’. 
Noul cod civil defineşte pro- 
prietatea 
   publică că fiind dreptul de 
proprietate care aparţine statu- 
lui sau unei unităţi administra- 
tiv –teritoriale asupra bunurilor 
care prin natura lor sau prin 
declaraţia legii, sunt de uz sau 
de interes public cu condiţia să 
fie dobândite prin unul din 
modurile prevăzute de lege. 
Această definiţie 
   legală stabileşte şi criteriile 
pentru determinarea bunurilor 
care fac parte din proprietatea 
publică: uzul şi interesul public. 
      Potrivit art. 136 alin 2 din 
Constituţie, art.1din Legea 213 
/ 1998 şi art. 858 din noul Cod 
civil titulari ai dreptului de pro- 
prietate publică sunt doar : 
     - statul cu privire la bunuri- 
le din domeniul public de inte- 

res naţional; 
       - unităţile administrativ 
–teritoriale (comună, oraşul, 
municipiul şi judeţul) cu privire 
la bunurile din domeniul public 
de interes local sau judeţean. 
   În ceea ce priveşte exercita- 
rea dreptului de proprietate 
publică potrivit art. 862 noul 
Cod civil care cuprinde o regle- 
mentare nouă inexistentă în 
Legea 213 / 1998 exercitarea 
dreptului de proprietate publică 
se face în limitele prevăzute de 
noul Cod civil şi de lege. 
   Fiind susceptibilă de orice 
limitare pentru respectarea 
dreptului de proprietate privată, 
compatibilă cu uzul sau cu inte- 
resul public căruia îi sunt desti- 
nate bunurile . 
    Rezultă aşadar că prin noua 
reglementare a Codului nou 
civil cele două forme de pro- 
prietate sunt ocrotite şi garanta- 
te de lege în mod egal. 
        Concretizând, având în 
vedere toate cele sus-menţiona- 
te Comisia locală de fond fun- 
ciar Ibăneşti îşi exercită com- 
petenţa prin verificarea actelor 
şi documentelor existente 
aceasta fiind prima etapă pentru 
identificarea, individualizarea, 
delimitarea şi măsurătoarea 
terenului la cetăţenii, ce posedă 
teren proprietate privată în 
situaţia când există litigii ce le 
afectează acest drept etc. 
    Din verificările, identificări- 
le şi măsurătorile executate 
putem exemplifica cele ce se 
referă 
   la măsurătorile ce aparţin şi 
domeniului public, respectiv 

cele ce se referă la terenul pe 
care se află drumuri de exploa- 
tare, săteşti, comunale, căi de 
acces etc. 
      În urma deselor reclama- 
ţii făcute la primăria Ibăneşti de 
cetăţenii comunei Ibăneşti 
(numiţii B. I. , I. G. , S. R. , R. 
M. , B. G. , A. M.) cu privire la 
obstrucţionarea şi chiar bloca- 
rea cu o plasă de gard a drumu- 
lui sătesc Ds 563 de către 
numitul Nechifor Îl. Vasile, 
Comisia Locală de fond funciar 
Ibăneşti s-a deplasat în vederea 
detensionării situaţiei existente, 
s-a procedat la identificarea, 
delimitarea şi măsurarea dru- 
mului sătesc sus-amintit (ce 
face parte din inventarul dome- 
niului public al Consiliului 
Local conform H.G..971/2002 
completată cu H.G. 604/2006 ). 
       Pentru bună şi eficientă 
folosire a drumului amintit, s-a 
atras atenţia cetăţeanului Nechi- 
for Îl. Vasile, că atitudinea sa 
este nelegală, creează prejudicii 
comunităţii, iar cei vinovaţi 
inclusiv acesta va suporta rigo- 
rile legii. 
       În concluzie, Constituţia 
României, legile amintite, 
reglementează dreptul de pro- 
prietate ca un drept fundamen- 
tal al cetăţenilor ţării stabilind 
formele fundamentale ale drep- 
tului de proprietate în România 
–proprietate publică şi proprie- 
tate privată, precum şi liniile 
generale ale regimului lor juri- 
dic, ce trebuie ştiute şi riguros 
respectate. 
                        Întocmit 
              Ing. Repciuc Ioan 


