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În fiecare an ne pregătim
timp de 40 de zile prin post,
prin spovedanie, prin împăr-
tășanie de una  dintre cele
mai dragi sfinte sărbători,
Nașterea Mântuitorului Hris-
tos sau Crăciunul. Sărbătoa-
rea aceasta este fără îndoială
evenimentul din istoria mân-
tuirii care aduce în sufletele
și în casele credincioșilor cea
mai mare bucurie. Dacă la
Paște bucuria vine după o
săptămână de tristețe din
cauza pătimirii Domnului pe
Sfânta Cruce, Crăciunul nu
este umbrit de nici o urmă de
tristețe și este trăit din plin ca
sărbătoare a bucuriei de copii
și de părinți deopotrivă.
An de an Hristos Pruncul se
naște în peștera din Betleem,
iar noi ca oameni suntem
îndemnați să-L primim pe
Pruncul nou născut în Betle-
em-ul sufletului fiecăruia
dintre noi.

Izvorul bucuriei noastre
este Însuși Dumnezeu, Care
ne-a trimis Mântuitor chiar
pe Fiul Său, făcut Om,  ca pe
toți cei ce suntem asemenea
Lui după omenitate să ne
ridice împreună cu El la
Ceruri. Sf. Ion Gură de Aur
tâlcuind înțelesul adânc al
Nașterii Domnului zice: ”Cel
Unul-Născut mai înainte de
veci, Cel nepipăit, Cel curat,
Cel netrupesc, a intrat în tru-
pul meu cel văzut și strică-
cios pentru ca fiind văzut să
mă învețe, și învățându-mă
să mă povățuiască spre ceea

ce nu se vede.” 
Scriptura ne învață că la

baza întrupării Fiului lui
Dumnezeu stă iubirea lui
Dumnezeu către întreg
neamul omenesc ”Așa de
mult a iubit Dumnezeu
lumea încât a trimis pe Fiul
Său în lume…” iar continua-
rea textului Evangheliei ne
liniștește sufletul cu nădej-
dea mântuirii:” ca oricine
crede în El să nu piară, ci să
aibă viață veșnică”. 

Bucuria Crăciunului are în
primul rând un sens soterio-
logic, pentru că vine în lume
Mântuitorul, Cel care va
scăpa omenirea de păcat.

În al doilea rând bucuria
este trăită de Crăciun ca o
manifestare a dragostei între
oameni, mai ales prin gestul
de a face daruri celor dragi.
Fiecare om, dăruind devine
Moș Crăciun în dorința de a
imita pe Dumnezeu Tatăl,
Care a făcut primul și cel mai
mare Dar omenirii: Pruncul
Mântuitor. De aceea de Cră-
ciun, înainte de a ne bucura
de daruri trebuie noi înșine
să fim dăruitori, bine știind
că bucuria deplină nu este
atunci când mă bucur doar eu
și altul este în lipsuri, ci când
eu mă bucur dar îi fac și pe
alții să simtă această bucurie. 

Magii din depărtări aduc
daruri scumpe Pruncului
Iisus, aur, smirnă și tămâie,
învățându-ne și pe noi să-L
cinstim pe Copilul Iisus ca
Domn și Împărat Veșnic, dar

totodată să ne facem împreu-
nă lucrători cu magii la vesti-
rea Nașterii lui Hristos în
lume. De altfel, la momentul
Nașterii în Betleem întreg
universul nu a rămas dator, ci
a răspuns cu darurile sale la
darul primit de la Dumne-
zeu: pământul oferă peștera,
cerul oferă steaua,  îngerii
oferă cântarea de bucurie și
vestirea Nașterii, magii oferă
darurile, animalele oferă
ieslea, păstorii oferă din cele
ale lor, iar darul oferit din
partea întregii umanități a
fost Prea Sfânta Fecioară
Maria care va deveni prin
Harul Duhului Sfânt, Născă-
toare de Dumnezeu și Maica
Domnului Hristos.

Într-o societate care ne
îndeamnă din ce în ce mai
mult la consumism și consu-
merism nu trebuie să pier-
dem din vedere că Nașterea
Domnului este o sărbătoare
strict religioasă, o sărbătoare
a familiei creștine, a bunătă-
ții și a dragostei împărtășită
celorlalți. Colindătorii care
vin la geamul nostru se asea-
mănă cu îngerii care au vestit
păstorilor Nașterea Domnu-
lui. Acesta trebuie să fie înțe-
lesul duhovnicesc al colinde-
lor creștine și al procesiunii
sau umblatul preoților cu
icoana Nașterii Domnului în
casele credincioșilor. 

Pomul de Crăciun, bradul
veșnic verde, prefigurează
veșnicia la care suntem che-
mați cu toții. Globurile fru-

mos colorate, luminile și
darurile de sub brad amin-
tesc de mulțimea darurilor și
înțelesurilor luminoase ale
iubirii lui Dumnezeu arătate
în Fiul Care S-a făcut Om
”pentru noi și pentru a noas-
tră mântuire”. Să fim cu toții
așadar colindători și vestitori
ai minunii pe care o come-
morăm în fiecare an, pentru
că fiecare an reprezintă un
”astăzi” continuu, Pruncul
Hristos, născut în Betleem,
reîmprospătând în fiecare
dintre noi nădejdea veșniciei
spre care trebuie să tindem
toți. 

Cu ocazia Crăciunului în
fiecare casă trebuie să fie un
motiv de bucurie. Mântuito-
rul Hristos s-a născut într-o
familie modestă, Iosif și
Maria au rătăcit mult timp
prin Betleem până să găseas-
că loc de odihnă, însă cu
toate acestea Dumnezeu i-a
binecuvântat cu Darul cel
mai de preț, un Prunc Dum-
nezeiesc Care va șterge păca-
tele lumii. Gândind la acest
lucru înțelegem că în nici o
casă nu ar trebui să fie vreo
urmă de tristețe de Crăciun,
fiecare dintre cei mai săraci
ca noi punând la încercare
dărnicia noastră și de aceea
să încercăm să fim mai buni
și mai darnici, să ajutăm pe
cei neajutorați nu doar cu
cuvântul ci și cu fapta, să
mângâiem pe cei întristați, să
oferim câte ceva copiilor,
bătrânilor, bolnavilor și celor

mai săraci ca noi, devenind
prin aceasta ”mâinile iubirii
milostive ale lui Dumnezeu
față de cei din jurul nostru”
cum de altfel spune un vechi
colind creștin : ”și acum te
las fii sănătos și vesel ce Cră-
ciun, dar nu uita când ești
voios, române să fii bun! ”

Nașterea Domnului Iisus
Hristos să fie pentru toți pri-
lej de bucurie și binecuvânta-

re, de pace și de bună înțele-
gere, de apropiere de Dum-
nezeu și de cei din jurul nos-
tru; bucuria sfântă să pătrun-
dă în fiecare suflet de creștin
și în fiecare casă, fiecare din-
tre noi întâmpinând și petre-
când cum se cuvine aceste
sfinte sărbători.

Preot, Mihai Ștefan
Bogdan

Parohia Sfinții Voievozi 

Nu oricine are privilegiul
să aniverseze 100 de ani de
viață, dar doamna RARUCA
APINTILIESEI din satul
Dumbrăvița, comuna Ibă-
nești a trăit bucuria de a săr-
bători, alături de familie,
rude și reprezentanți ai
administrației locale ibăne-

ștene, venerabila vârstă de
aur.

Duminică, 16 noiembrie,
pragul casei sale a fost trecut
de primarul comunei Ibă-
nești, d-nul ing. Romică
Magopeț. Însoțit de membri
ai administrației locale
(viceprimar Lavric Săvel,

secretar Doroftea Mihai,
asistent social Aboghioaie
Petru) domnul primar a ținut
neapărat să fie alături de
doamna Raruca în aceste
clipe unice, pentru a-i trans-
mite un gând bun și a-i oferi
un buchet de flori, un tort, o
diplomă aniversară și un

cadou în bani.
Născută la mijloc de bru-

mar, pe 16 noiembrie 1914,
în comuna Ibănești, centena-
ra Raruca Apintiliesei a
văzut lumina zilei în plin
război mondial, când marile
puteri europene fierbeau, iar
momentele tensionate înce-
puseră să cuprindă lumea.

A trecut prin multe greu-
tăți, nu a dus o viață de
huzur, dar Dumnezeu i-a răs-
plătit bunătatea sufletului
oferindu-i 2 copii, 5 nepoți și
2 strănepoți.

Chiar dacă astăzi, bătrâni-
ca nu mai poate face mărtu-
risirile anilor tinereții cu ace-
lași avânt, elementele tradi-
ționale de decor care com-
pun odaia în care își petrece
existența, stau drept mărturii
directe și edificatoare ale
unei vieți trăite frumos, cu
dragoste pentru tradiția stră-
moșească și credință în
Dumnezeu. 

Aflată în grija fiului,

bătrânica plăpândă își petre-
ce ziua așa cum a fost obi-
șnuită: muncind. Deși vede-
rea și auzul sunt slăbite,
găsește putere și energie să
se dedice în continuare mun-
cii câmpului și treburilor
casnice.

Fiul ei ne mărturisește că
toată viața a fost o fire ener-
gică și plină de viață, iar
acum, în ciuda vârstei pe
care o are, a rămas la fel.

„Este un moment unic, de
suflet și o mare bucurie pen-
tru noi, că am avut onoarea
să o săbătorim pe doamna
Raruca Apintiliesei. Nu ori-
cine are șansa de a ajunge la
vârsta de aur. În 100 de ani
de viață a trecut prin multe
momente grele pe care isto-
ria noastră le-a marcat și pe
care dumneaei le-a înfruntat
cu stoicism și cu multă cre-
dință în Dumnezeu. Cu sigu-
ranță este un model pentru
noi toți, pentru că a dus o
viață simplă și cumpătată.

Îmi exprim admirația și res-
pectul pentru vârsta împlini-
tă, pentru truda depusă de-a
lungul vieții și dragostea față
de tradiția românească. Exis-
tența ei este un dar de la
Dumnezeu, atât pentru ea,
cât și pentru copii și nepoți
pentru că încă o au alături pe
,,mama” și „bunica”, pentru
a-i sprijini și a le oferi
povețe. 

Oricine își dorește să aibă
alături părinții și bunicii cât
mai mult timp, astfel că din
acest punct de vedere se pot
mândri și se pot simți noro-
coși. Îi doresc multă, multă
sănătate și putere pentru a fi
în continuare alături de cei
dragi.”, a menționat prima-
rul comunei Ibănești, dl. ing.
Romică Magopeț.

Înconjurată de oameni
dragi, bunicuța a mulțumit
tuturor pentru prezență și le-
a dorit să depășească pragul
de 100 de ani.

Geanina Turtă

Moment aniversar unic în peisajul local ibăneștean: 100 de ani de viaţă

”HRISTOS  SE NAȘTE, SLĂVIŢI-L, 
HRISTOS DIN CERURI, ÎNTÂMPINAŢI-L…”

(Catavasiile Nașterii  Domnului)



Luni, 17 noiembrie 2014,
la Biserica Sf. Voievozi
Mihail și Gavriil” din comu-
na Ibănești, a avut loc confe-
rința de toamnă a preoților
din Protopopiatul Dorohoi, cu
binecuvântarea și prezența
Înaltpreasfințitului Părinte
Mitropolit Teofan, Arhiepis-
copul Iașilor și Mitropolitul
Moldovei și Bucovinei.

Tema conferinței, intitulată
„Sfinții Martiri Brâncoveni”
se încadrează în evenimentele
dedicate Anului comemorativ
al Sf. Constantin Vodă Brân-

coveanu cu cei patru fii ai săi.
După ceremonia de întâmpi-
nare a Înaltului Ierarh, de
către părintele Protopop Ste-
lian Ciurciun, preotul paroh
Mihai Ștefan Bogdan și dl.
Primar ing. Romică Magopeț,
a urmat Sfânta Liturghie
arhierească la care a partici-
pat un sobor de 14 preoți și
numeroși credincioși.

Tema întâlnirii a fost susți-
nută de preotul Foca Mihai
Claudiu de la Parohia „Naște-
rea Maicii Domnului” din
Dumbrăvița, la conferință
participând un număr de 96
de preoți. Printre invitații spe-
ciali s-au numărat: părintele
Protopop al Protopopiatului
Dorohoi Stelian Ciurciun,
pr.misionar Petru Fercal, pr.
Consilier Bogdan Frăsilă de
la Mitropolia Iași, pr. Director
al Seminarului Teologic „Sf.
Ioan Iacob” Dorohoi, Muha
Constantin și mulți alții.

În cuvântul de învățătură
rostit, Înaltpreasfințitul Părin-
te Mitropolit Teofan a nua-
nțat: „Domnitorul Martir
Constantin Brâncoveanu a
fost un om cu credință puter-
nică în Dumnezeu. Nici pute-
rea, nici bogăția, nici bucurii-
le multe, realizările de exce-
pție, nu l-au făcut să se
încreadă în el, ci în Domnul
Hristos care a spus: „Fără de
Mine nu puteți face nimic.”
Acest diamant neprețuit,
numit Brâncoveanu a fost un
iubitor de Biserică și de carte,
de învățătură conștientizând
faptul că un om, fie el bogat
sau mai puțin bogat, cu pute-

re multă în lume sau om obi-
șnuit, dacă nu are această
dublă hrană, Biserica și Car-
tea Sfântă, nu poate să ajungă
nicăieri (...) Să aveți forță și
voință de a merge pe calea
Bisericii, de a vă urma păsto-
rii întru cele ale credinței.
Dumnezeu să vă dăruiască
har, pace și binecuvântare!”

În cuvântul rostit de prea-
cucernicul părinte paroh
Mihai Bogdan Ștefan a
mulțumit Înat Înaltpreasfinți-
tului Părinte Teofan pentru că
i-a binecuvântat cu prezența,
preoților slujitori și credin-
cioșilor: „Astăzi a fost o zi
binecuvântată, memorabilă,
care va rămâne scrisă cu lite-
re mari în istoria bisericii
noastre. A fost o acțiune
reușită, unică care a adus
multă bucurie în sufletele
noastre. Mulțumesc Înalt-
preasfințitului Părinte Mitro-
polit Teofan pentru că a fost
alături de noi și tuturor preoți-
lor slujitori, pentru că au făcut
această zi să fie una deosebi-
tă, frumoasă, luminoasă,
plină de har și de binecuvân-
tare.”

Conferința s-a terminat cu
o agapă frățească la care au
participat toți cei pre-
zenți.Întrebat ulterior, prima-
rul comunei Ibănești, domnul
ing. Romică Magopeț a ținut
să precizeze următoare-
le: „Apreciez activitatea de
astăzi cafiind una deosebit de
importantă pentru comunita-
tea locală, o acțiune plină de
har, dumnezeire și învățătură.
Personal apreciez activitatea

asemănându-o cu slujba de
Înviere.

Este esențial să înțelegem
că sunt lucruri pentru care
muncim, pentru care ne sacri-
ficăm și pentru care chiar ne
dăm viața și care se dovedesc
ulterior că sunt efemere.
Lucrurile care contează cu
adevărat în viață sunt Credi-
nța și Familia. Familia pentru
că este cel mai important
lucru care a fost dat de Dum-
nezeu aici pe pământ, iar Cre-
dința pentru că este o virtute.
Dar nu este una oarecare. Ea
este fundamentul tuturor vir-
tuților. Credința dă valoare
omului, omul fără credință
neavând niciun rost, credința
fiind singura cale către Dum-
nezeu. Mesajul meu către
oameni este: Să nu ne pier-
dem credința, pentru că ne
pierdem calea. Să fiți binecu-
vântați!”
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Merele aduc în orga-
nism un aport de vitamina
C.O sută de grame de măr
echivalează cu 1500 mg
de vitamina C?

În trecut orașul Cluj-
Napoca era numit Castrum
Clus (denumire care
înseamnă Castrul Închis)?
Avea această denumire
deoarece este poziționat
foarte ferit și greu accesi-
bil din exterior.

În 30 de minute, corpul
uman degajă suficientă
căldură încât să poate fier-
be 3,5 litri de apă

Autobuzul pleacă din
stație, dupa el alergă o
doamnă și strigă:-
Oameni buni, opriți vă
rog autobuzul! Întârzii la
lucru!Pasagerii îl roagă pe
șofer să oprească. Doam-
na se urcă și spune bucu-
roasă:-

Am reușit... Biletele la
control!

*
Doi bețivi mergeau

spre casă.Unu se ținea de
gard, altu prin șanț.Cel de
la gard:- Bă, ești mort de
beat. Mergi prin
șanț!Celălalt:- Da' tu ce-o
să faci când se termină
gardu'?

*
- Ce îi spune un sema-

for la altul?
- Nu te uita că mă

schimb..
În perioada anterioară, ele-

vii Școlii Gimnaziale „Mihail
Sadoveanu” din Dumbrăvița,
s-au reunit într-o activitate
deosebită având ca temă
TOLERANȚA. Alături de
profesorii coordonatori  (prof.

înv. primar Dodu Angela și d-
na prof. Magda Șoptică) și
colaboratori (prof. inv. Primar
Ciurciun Ioan, preot Foca
Claudiu și psiholog. Adriana
Chiriac), elevii au purtat dis-
cuții despre ceea ce înseamnă

o atitudine tolerantă și cum se
manifestă aceasta, au realizat
postere și desene, au comple-
tat chestionare și au vizionat
diverse prezentări ppt. 

Scopul activității a fost
cultivarea simțului civic, dez-

voltarea capacității de coope-
rare, prevenirea și conștienti-
zarea elevilor cu privire la
efectele comportamentelor
violente din școală și forma-
rea unei atitudini civice și
durabile față de acest feno-
men social astfel încât să
devină mai buni, mai tole-
ranți, mai responsabili.

Activitatea a avut următoa-
rele obiective: respectarea
drepturilor copilului, ale omu-
lui, acționarea pentru elimina-
rea discriminărilor politice,
sociale, economice, religioa-
se, rasiale, asumarea de roluri
și responsabilități în viața
socială, respectarea regula-
mentelor, legilor și instituțiilor
societății și ale statului demo-
cratic, exersarea propriului
sistem de valori în acord cu
cel promovat de societate.

De asemenea, activitatea
pe tema toleranței a oferit ele-
vilor posibilitatea să vorbeas-
că, să se asculte unii pe alții,

să caute ei înșiși soluții și
alternative, acceptând comu-
nicarea ca sursă de întreținere
a relației pozitive cu sine și cu
ceilalți.

,,Apreciez această activita-
te ca fiind una extrem de utilă
și de educativă pentru elevi.
Prin acest gen de activități
putem crea un climat de înțe-
legere, toleranță și comunica-
re empatică. Felicit cadrele
didactice pentru implicarea
activă în desfășurarea acestei
acțiuni. Sunt sigur că abor-
dând astfel de teme putem
dezvolta strategii eficiente de
soluționare a diverselor con-
flicte între elevi, care să
implice comunicarea și înțe-
legerea, evitând astfel situații-
le confictuale majore, care
pornesc de la simple contrazi-
ceri și ajung uneori la ameni-
nțări și chiar violență.” a pre-
cizat d-nul Primar, ing. Romi-
că Magopeț.

(G. T.)

Școala Gimnazială ,,Mihai l Sadoveanu” Dumbrăviţa:

,,Cel mai bun rezultat al educaţiei este TOLERANŢA”

Har și binecuvântare la Biserica „Sf. Voievozi
Mihail și Gavriil” din comuna Ibănești
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Anul școar 2014-2015 a
început cu multă bucurie, dar
și cu emoție pentru elevii șco-
lilor din comuna Ibănești.
Părinți, cadre didactice și
membri ai administrației loca-
le au fostcu toții alături de
elevi în această zi în care clin-
chetul clopoțelului a vestit
începutul unui nou an școlar.

Festivitatea de deschidere a
debutat la Școala „Mihail
Sadoveanu” din Dumbrăvița,
la ora 8:30, iar la ora 10:00,
oficialitățile au fost prezente
și la Școala „Ștefan cel Mare”
din Ibănești. După intonarea
imnului național și oficierea
slujbei de TE DEUM, săvârși-
tă de preoții parohi Foca Clau-
diu, pr. Bogdan Ștefan și pr.
Berechea Ovidiu, cadrele
didactice și invitații au ținut
câteva cuvântări menite să-i
încurajeze și să-i motiveze pe
școlari înspre învățare. Pre-
zent la festivitate, domnul Pri-
mar ing. Romică Magopeț a
asigurat pe toți cei prezenți de
sprijinul său necondiționat și
transmis câteva mesaje:

„Astăzi, 15 septembrie
2014 debutează un nou an
școlar și un nou început pen-
tru noi toți. Este un nou an, al
înnoirii, al schimbării, o nouă
incursiune în arta educației, în
dezvoltarea și îmbogățirea
valorilor sociale, spirituale și
morale a vlăstarelor noastre:
copiii. Este o zi frumoasă de
toamnă, pe care, noi cei aflați
aici și în multe alte locuri din
țară o retrăim de fiecare dată
cu noi emoții și speranțe. Sun-
tem alături de dumneavoastră
pentru că educația este darul
cel mai de preț pe care îl
putem oferi copiilor noștri. Ea
contribuie în mod evident la
clădirea caracterului și conso-
lidarea gândirii copiilor noștri
în vederea obținerii performa-
nțelor școlare și profesionale.
Întotdeauna cel cizelat de edu-
cație va progresa în mod
corect și va ajunge un om
complet și complex.

Dragi cadre didactice, 
Nu există investiție mai

mare pentru viitorul copiilor
noștri decât educația primită
în școală. De aceea am con-
vingerea că veți oferi tot ceea
ce este mai bun și mai eficient
pentru a forma și modela
tineri care să devină Oameni,
personalități marcante în
societate. Dumneavoastră
diispuneți de pregătirea și spe-
cilizarea necesară pentru a
desfășura și a dezvolta para-
digme moderne de învățare
care să-i atragă către cercetare
și studiu intens. Călăuzindu-le
pașii către performanță veți
obține cu siguranță respect și
recunoștință.

Dragi părinți,

Un rol deosebit de impor-
tant în procesul instructiv-
educativ îl aveți dumneavoas-
tră, părinții. Dumneavoastră
trebuie să aveți deschidere
spre școală, să colaborați cu
școala, să vă implicați efectiv
și afectiv astfel încât împreu-
nă să putem forma oameni
puternici în gândire și acțiune,
care să tindă spre o țintă înal-
tă și precisă, spre un viitor
încununat de succese. Dum-
neavoastră sunteți ziditorii
caracterului, cei care puneți
bazele temeliei în educație,
pentru că în primul și în pri-
mul rând, din familie, copiii
iau norme și învățăminte
extrem de esențiale pentru
viață. De aceea trebuie să con-
struiți o relație de comunicare
permanentă cu școala prin
care să contribuiți astfel la
transmiterea unei educații

sănătoase, ancorată în valorile
eterne și fundamentale ale
vieții: Iubire, Adevăr, Frumos,
Respect etc.

Dragi elevi,
Întâlnirea de astăzi repre-

zintă pentru voi o nouă ușă
care vi se deschide în calea
vieții pentru a vă oferi o nouă
șansă la dezvoltare personală
și profesională, o nouă șansă
la educație. Și în acest an șco-
lar, trebuie să pășiți cu încre-
dere și speranță pe acest drum
al educației; pentru a ajunge
acolo unde vă doriți, trebuie
să aspirați către cele mai înal-
te culmi și cel mai important,
trebuie să munciți. Munca
înnobilează pe om, iar educa-
ția îl desăvârșește! De aceea
nu uitați că, pentru a vă bucu-
ra de succes, cele două ele-
mente trebuie să se afle în
legătură permanentă. Să vă

dedicați timpul studiului, să
fiți perseverenți, serioși,
onești și responsabili pentru
acțiunile voastre, astfel încât
să vă construiți un viitor fru-
mos și înălțător. Învățătura
este singurul mod prin care
putem progresa în înțelepciu-
ne și ne putem înnobila sufle-
tul. Țintiți sus, mobilizați-vă
forțele și depuneți tot efortul
necesar pentru a vă îndeplini
visele! 

Fie ca noul an școlar care
începe azi să vă aducă multe
bucurii, împliniri, realizări și
rezultate deosebite!

În continuare cuvântul a
fost preluat de agentul de poli-
ție Maxin Mihai, din partea
postului comunal de Poliție
care a precizat următoarele
aspecte: „Participarea la
această întâlnire, îmi oferă
prilejul de a fi în mijlocul

dumneavoastră și de a vă asi-
gura că Poliția, va acorda și în
continuare o deosebită atenție
procesului educațional, buna
colaborare pe care am avut-o
până în prezent găsindu-și
ecou în diminuarea infracțio-
nalității și crearea unui climat
sporit de siguranță publică. În
anul școlar trecut, Poliția, în
colaborare cu ceilalți factori
cu atribuții îndomeniul educa-
ției, au organizat și desfășurat
activități preventiv-educative
în toate școlile și liceele, sco-
pul fiind de a conștientiza
tânăra generație asupra peri-
colelor la care se expun prin
nerespectarea legilor. Pentru
Poliția Română, siguranța în
unitățile de învățământ și pre-
venirea delincvenței juvenile
vor constitui și în cursul aces-
tui an școlar prioritățile activi-
tății de poliție. Suntem con-

vinși că prin coordonarea
tuturor eforturilor in stituțiilor
abilitate, vom putea obține
schimbări în mentalitatea
copiilor și tinerilor, astfel
încât aceștia să poată sesiza
diferența dintre bine și rău,
dintre normalitate și ilegalita-
te. Mulțumim conducerii șco-
lii, pentru întregul sprijin
acordat în colaborarea cu
Poliția și felicităm toate
cadrele didactice pentru con-
tribuția adusă în acest dome-
niu. Suntem convinși că, în
noul an școlar, vom obține
rezutate notabile, vom reuși să
reducem numărul tinerilor
implicați in fapte antisociale
și vom reuși să le creăm aces-
tora un climat de siguranță.
Vă mulțumim și vă dorim un
an cu rezultate din cele mai
bune!”

D-na Director Prof. Maria-
na Magopeț a nuanțat în
cuvântul său următoarele
aspecte: „Între 15 septembrie
și 20 iunie ne desfășurăm acti-
vitatea într-un locaș de învăță-
tură și cultură care este școala.
Încheiem un ciclu, dăm exa-
mene, începem un alt ciclu,
promovăm, avem succese, ne
bucurăm, uneor iîntâmpinăm
dificultăți pe care le biruim.
Drumul nostru împreună este
drumul cunoașterii și autocu-
noașterii. Pe acest drum ne
angajăm împreună elevi și
profesori. Este necesar, dragii
mei, să înțelegeți un adevăr
cunoscut și anume că trebuie
să învățați nu pentru școală,
cât mai ales pentru viață. Noi
profesorii vă suntem alături,
călăuză și prieteni mai mari la
care puteți apela de câte ori
aveți nevoie. Ne dorim să
sădim în suflete, încredere și
respect pentru valorile umane
fundamentale: Iubirea, Binele,
Adevărul, Speranța, Munca,
Încrederea și Responsabilita-
tea. Școala în care învățați
este un locaș de prestigiu pen-
tru că,de-a lungul timpulu,
școala noastră și-a câștigat un
loc de frunte în învățământul
botoșănean. A fi astăzi elev la
Școala din Ibănești este o cin-
ste dar și o responsabilitate.
Cinstea de a fi printre cei buni
și responsabilitate de a fi la
înățlțimea ei gențelor și a a
duce mai departe bunul nume
al școlii noastre (…). Vă urez
multă sănătate, putere de
muncă și multe realizări tutu-
ror!”.

La finalul festivității, d-na
Director Prof. Mariana Mago-
peț a prezentat noutățile, struc-
tura noului an școlar li reparti-
zarea pe clase, după care d-nul
Primar a oferit rechizite mici-
lor școlari care au trecut pentru
prima dată pragul școlii.

(G. T.)

Debut de an școlar în comuna Ibănești –
Împreună pentru copiii noștri ! 
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Sărbătoarea Halloween-
ului a fost celebrată cu mare
bucurie de elevii Școlii Gim-
naziale ,,Ștefan cel Mare’’
Ibănești, vineri, 31 octom-
brie 2014. Sub îndrumarea
profesorilor Aștefănesei
Daniela, Păvăleanu Magda-
lena, Burlă Iustin și bibliote-
car Racu Laura, elevii s-au
întrecut în concursuri, s-au
îmbrăcat în cele mai haioase
costume, au confecționat
măști și au realizat diferite
figuri din dovleci.

La concursul de desene s-
au remarcat prin creativitate
și ingeniozitate elevii Azoi-
căi Georgiana, Murariu Nar-
cisa, Anehei Denis și Atomei
Iordana.

La concursul de dovleci
ciopliți, elevii s-au transfor-
mat în adevărați artiști și s-
au întrecut în sculptarea

celor mai interesante și
haioase chipuri. Roman
Roberta și Beldianu Robert
au fost elevii care au realizat
cele mai interesante creații.

Concursul de costume a
adus zâmbete pe chipurile
copiilor care pentru câteva
momente s-au transformat în
personaje de poveste. Elevii
Cociu Larisa, Ioniță Sanda,
Păvăleanu Dumitrița, Carae-
ne Andreea, Gorcea Silviu și
Cojocaru Ramona au avut
cele mai amuzante și năstru-
șnice ținute. În cursa cu sacii
între clase, câștigatoare a
fost clasa a VII-a, reprezen-
tata de Oboroceanu Cosmin.

Activitatea a relevat și a
pus în valoare aptitudinile
elevilor pentru lucrul în
echipă, spiritul creativ, com-
petitiv și artistic.

(G. T.)

Un nou început de săptă-
mână, un nou obiectiv de
investiții inaugurat în
comuna Ibănești. Luni, 3
noiembrie 2014 a avut loc
deschiderea oficială a Cen-
trului de zi pentru copii, din
satul Dumbrăvița, comuna
Ibănești.

În prezența părinților,
elevilor, cadrelor didactice
și reprezentanților adminis-
trației locale, dl. Primar ing.
Romică Magopeț a deschis
oficial porțile centrului
socio-educativ care va veni
în sprijinul elevilor Școlii
„Mihail Sadoveanu” din
Dumbrăvița. Evenimentul a
debutat cu alocuțiunea
susținută de inițiatorul aces-
tui proiect, respectiv prima-
rul comunei Ibănești, dl.

ing. Romică Magopeț care a
nuanțat următoarele aspec-
te: „Astăzi este o zi foarte
importantă pentru adminis-
trația ibăneșteană pentru că
are loc deschiderea unui
obiectiv de investiții priori-
tar și primordial pentru edu-
cația copiilor noștri. Este
vorba despre un serviciu
educațional al cărui obiec-
tiv principal îl constituie
sprijinirea copiilor în vede-
rea consolidării și aprofun-
dării cunoștințelor dobândi-
te în școală. În cadrul Cen-
trului de zi vor fi oferite ser-
vicii de asistență și prote-
cție socială, asistență psiho-
logică, consiliere familială,
educație preșcolară și școla-
ră. Activitățile desfășurate
aici urmăresc formarea abi-

lităților de lucru în echipă,
adaptarea la viața de grup,
crearea unor relații de cola-
borare și de respect față de
ceilalți care vor permite
adaptarea, socializarea și
integrarea firească a copilu-
lui în colectivitate și în
societate. Foarte important
de știut este faptul că acest
centru se adresează tuturor
categoriilor de copii, atât
celor cu dificultăți de apro-
fundare a cunoștințelor, cât
și a celor cu o situație școla-
ră foarte bună, care doresc
să se perfecționeze. Expe-
riența reușită a Centrului de
zi pentru copii de la Ibă-
nești, care funcționează de
4 ani a reprezentat un punct
de reper pentru implemen-
tarea unui astfel de proiect

și în localitatea Dumbră-
vița, pentru a veni în spriji-
nul formării și dezvoltării
intelectuale a copiilor de
aici. Este un mediu sigur,
atractiv unde cei mici pot
pune întrebări, pot primi
răspunsuri și pot desfășura
activități diverse, în funcție
de preferințele și particula-
ritățile fiecărui copil. Edu-
cația a fost și va râmâne
mereu o prioritate pentru
administrația ibăneșteană.
Vă doresc mult succes tutu-
ror!”

În continuare doamna
Director prof. Mariana
Magopeț a precizat
că „Acest Centru de zi este
un mare câștig pentru cei
mici deoarece acesta oferă
numeroase situații de

învățare, inclusiv de dez-
voltare a deprinderilor de
viață independentă, care
sunt planificate de persona-
lul de specialitate și se des-
fășoară în conformitate cu
programa școlară. Este un
mediu de securitate educa-
tiv și extrem de eficient din
care copilul nostru are
numai de câștigat. Aici va
progresa și se va dezvolta la
standarde europene. În con-
tinuare, dumneavostră,
părinții veți avea avea un
rol deosebit de important în
viața copilului, de aceea
sperăm să existe o colabo-
rare permanentă cu noi,
cadrele didactice, astfel
încât copilul să fie pregătit
pentru societate.”

Acest serviciu se adre-
sează copiilor cu vârste
cuprinse între 6 și 14 ani, în
vederea realizării unei
intervenții timpurii pentru
copiii proveniți din familii
dezavantajate și vulnerabile
social, știute fiind efectele
acesteia pe termen lung
asupra progresului copiilor.
În cadrul activităților des-
fășurate aici, copilul devine
actorul propriei sale schim-
bări, implicându-se activ în
procesul de proiectare, rea-
lizare și evaluare a activită-
ții.

Personalul Centrului de
zi pentru copii formează o
echipă multidisciplinară,
formată din psiholog, asis-
tent social și educator, ce
manifestă atenție deosebită

față de îngrijirea și educa-
rea acestor copii și sprijin
față de părinții lor. 

D-na Doroftea Valentina,
în calitate de educator va
oferi asistență de specialita-
te în vederea aprofundării
cunoștințelor dobândite în
cadrul orelor de curs și
suport pentru orientarea
școlară.

Prima grupă de copii
beneficiari este formată din
următorii elevi: Acrudoaie
Cosmina Iemima, Atomei
Emanuel, Atomei Ionuț-
Marian, Bejinariu Andrei-
Cristian, Burlacu Andreea,
Cobilici Marian, Condrea
Iustin-Laurentiu, Creangă
Alxandru, Dediu Iosif-Elisei,
Enochi Elisa, Filip Paula,
Mălășincu Remus, Olănescu
Lavinia-Alexandra, Onufrei
Gabriel, Sandu Rebeca-
Elena, Siminiuc Ana-maria,
Subotnicu Georgiana-Bian-
ca, Șerbuleț Claudia, Șopti-
că Dragoș-Ionuț, Țârliman
Denis-Andrei.

Centrul de zi pentru copii
din Dumbrăvița a fost reali-
zat în cadrul Proiectului
„Servicici comunitare de
prevenire a separării copilu-
lui de familia sa și instrui-
rea personalului aferent”,
finantat conform prevederi-
lor Acordului-cadru de
imprumut F/P 1566/2006
dintre Romania si banca de
Dezvoltare a Consiliului
Europei aprobat prin HGR
nr. 928/2007.

(G. T

Concursuri creative la Școala Gimnazială
„Ștefan cel Mare”Ibănești

Centrul de zi pentru copiii din Dumbrăviţa și-a
deschis porţile – Educaţia, mereu o prioritate!
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Sub egida SNAC (Strate-
gia Națională de Acțiune
Comunitară), miercuri, 19
noiembrie 2014, elevii Școlii
Gimnaziale „Mihail Kogălni-
ceanu” Dorohoi, în partene-
riat cu Primăria comunei Ibă-
nești au desfășurat prima acti-
vitate de voluntariat din
cadrul proiectului de acțiune
comunitară, din anul școlar
2014-2015.

Prin intermediul acordu-
lui de parteneriat încheiat
între Școala Gimnazială
„Mihail Kogălniceanu”,
reprezentată prin profesor
Enea Leonid, în calitate de
director, respectiv psiholog
Iftimiciuc Antoneta, în cali-
tate de coordonator SNAC și
Primăria comunei Ibănești,
reprezentată prin ing. Romi-
că Magopeț, în calitate de

Primar, elevii au inițiat o
campanie de colectare și
donare de cărți.

Beneficiarii acțiunii au
fost copiii de la Centru de zi
din Dumbrăvița, care au pri-
mit cu mare bucurie și mult
entuzisam aproximativ 200
de cărți de lectură.

Grupul de voluntari a fost
întâmpinat de d-na prof.
Magda Șoptică, responsabil
SNAC, dl. Primar ing. Romi-
că Magopeț, d-na prof. Teli-
ban Delia și d-na prof. Direc-
tor al Școlii Gimnaziale
„Mihail Sadoveanu”, Maria-
na Magopeț

,,Felicit elevii și cadrele
didactice pentru această
acțiune frumoasă. Este un
gest deosebit care întărește
relația de colaborare între noi
și dumneavoastră, și care cu

siguranță se va bucura de
continuitate. 

Mulțumim pentru acest
gest și vă asigurăm că aceste
cărți vor fi păstrate la loc de
cinste în Centrul de zi și de
asemenea vor bucura multe
minți însetate de cunoaștere.
Vă doresc mult succes și nu
uitați că este important să
învățați, pentru că atât timp
cât veți învăța, nu se va opri
nici progresul vostru.”, a pre-
cizat primarul comunei Ibă-
nești, dl. ing. Romică Mago-
peț, partener de proiect.

Doamna prof. Director
Mariana Magopeț a mențio-
nat:

,,Vă mulțumim pentru
gestul frumos de a dărui o
carte. De aceste cărți se vor
bucura foarte multe generații
de elevi. Vă mulțumim vouă,

dragi elevi, cadrelor didacti-
ce și în mod special părinți-
lor pentru că v-au permis să
dăruiți din biblioteca voastră
o carte pentru colegii voștri
de la Școala din Dumbră-

vița. Sunteți mici, frumoși și
inimoși!”.

Din partea Primăriei și
din partea Școlii elevii
musafiri au primit materiale
informative legate de comu-

na Ibănești, câte o carte ce
cuprinde o colecție de des-
ene cu personaje de poveste,
realizată de elevii clasei a II-
a și dulciuri.

(G. T.)

Marți, 26 august 2014,
începând cu ora 10:00, în
zona DN 29A - Loturile
experimentale din Dumbră-
viţa, comuna Ibăneşti a avut
loc prima ediţie a simpozio-
nului dedicat fermierilor
„Agroconnect”, organizat de
compania BASF.

La manifestare au partici-
pat reprezentanţii companiei
BASF şi LG (LIMAGRAIN),
firme partenere, specialişti,
tineri debutanţi în agricultuă,
primarul comunei Ibăneşti şi
sute de fermieri din localitate
şi din împrejurimi.

Loturile experimentale
prezentate au fost cele ale
fermierilor din comuna Ibă-
neşti: Carp Florin – producţie
de porumb şi Ilucă Răileanu
Laurenţiu – cultură de floa-
rea-soarelui.

Întâlnirea s-a transpus
într-o activitate de informare
şi prezentare a agriculturii
performante în care au fost
promovate tehnologiile mo -
derne, seminţe şi hibrizi per-
formanţi cu potenţial genetic
maxim, livrări de produse la
preţuri competitive cu pro-

ductivitate maximă: la timp,
bune şi ieftine. 

,,Produsele prezentate
sunt pretabile climatului din
zonă dar şi condiţiilor meteo
specifice. Potenţialul de pro-
ductivitate are densitate
maximă, adaptabilitatea este
foarte bună, iar producţiile
sunt excelente. În ferma mea
cultiv de mulţi ani produsele
LG, sunt foarte mulţumit de
rezultatele obţinute şi de
aceea am decis să multiplic
aceste soiuri deoarece pro-
ducţia este foarte ridicată”, a
spus dl. fermier Florin Carp.

„Sunt impresionat de
rezultatele obţinute în această
zonă la cultura de floarea-
soarelui unde se preconizea-
ză a se depăşi productivitatea
la hectar a altor soiuri culti-
vate”, a menţionat dl. fermier
Laurenţiu Răileanu.

Prezent la această mani-
festare, primarul comunei
Ibăneşti, dl. ing. Romică
Magopeţ şi-a exprimat apre-
cierea şi a ţinut să-i felicite
atât pe fermieri, cât şi pe
reprezentanţii societăţilor
partenere care s-au implicat

în organizarea acestei
acţiuni: „Apreciez întâlnirea
de astăzi ca fiind una de bun
augur pentru toţi cei prezenţi.
Este o acţiune foarte impor-
tantă de comunicare şi pro-
movare a unor produse care
ajută fermierii să obţină cali-
tate şi performanţă în secto-
rul agricol. Felicit reprezen-
tanţii societăţilor şi mulţu-
mesc fermierilor locali pen-
tru prezenţă şi îi felicit în ace-
laşi timp pentru agricultura
performantă realizată pe teri-
toriul comunei noastre. Fie-
care trebuie să învăţăm din
experienţele bune, să oferim
în permanenţă alternative
corecte şi soluţii eficiente
pentru a obţine producţii ridi-
cate şi pentru a dezvolta agri-
cultura românească – una din
alternativele importante de
salvare a societăţii. Primăria
Ibăneşti a fost şi este întot-
deauna alături de cei care au
astfel de rol vital în bunăsta-
rea populaţiei ibăneştene.”

BASF este unul dintre cei
mai mari furnizori de produ-
se pentru protecţia plantelor
care vine în sprijinul fermie-
rilor cu o gamă largă de pro-
duse, incluzând erbicide, fun-
gicide, insecticide şi trata-
ment pentru seminţe. Com-
pania parteneră LG este o
marcă internaţională de
seminţe pentru multiple
varietăţi de: porumb, floarea-
soarelui, grâu, orz, triticale,
leguminoase şi plante furaje-
re, Creatori de repere, Crea-
tori de legendă, Creatori de
diversitate.

(G. T.)

Ca şi în anii precedenţi,
„Ziua Informării Preventive”
este o ocazie importantă pen-
tru ca Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă ,,Nicolae
Iorga” al judeţului Botoşani,
Serviciul Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă Ibăneşti
şi primarul comunei, ing.
Romică Magopeţ să desfă-
şoare şi să organizeze puncte
de informare preventivă pen-
tru toţi cei care doresc să
devină conştienţi de perico-
lele la care se expun, în cazul
nerespectării măsurilor şi
regulilor de comportare spe-
cifice tipurilor de situaţii de
urgenţă.

Desfăşurate în colaborare
cu E.ON  România, sub slo-
ganul „Preveniţi ghinionul”
activităţile informativ-edu-
cative desfăşurate cu acest
prilej, atât la sediul Primă-
riei, cât şi în cadrul comuni-
tăţii ibăneştene, au urmărit
crearea comportamentului
preventiv şi atitudinii proac-
tive în vederea reducerii
semnificative a numărului
victimelor, cunoaşterea şi
prezentarea regulilor de pre-
venire şi comportare, pe tim-
pul şi imediat după produce-
rea unei situaţii de urgenţă. 

Au fost distribuite pliante,
materiale de informare pre-
ventivă cu toate tipurile de
risc generatoare de situaţii de
urgenţă, măsuri de prevenire
a acestora şi reguli de com-
portare în momentul produ-
cerii unor astfel de situaţii.

De asemenea, membrii
SVSU Ibăneşti au participat
la un exerciţiu demonstrativ

de stingere a unui incendiu
de vegetaţie uscată, în scopul
deprinderii folosirii corecte a
stingătoarelor, prin acţiunea
concretă asupra unui incen-
diu real, intervenţie care s-a
dovedit a fi un succes.

„Acţiunile de informare
sunt extrem de importante şi
de necesare în rândul cetăţe-
nilor. Însuşirea şi aplicarea
informaţiilor care vin din
partea instituţiilor abilitate
joacă un rol major în preve-
nirea şi limitarea catastrofe-
lor provocate de incendii,
respectiv reducerea număru-
lui de victime şi pagube
materiale. Cetăţenii comunei
Ibăneşti trebuie să înţeleagă
că mai multă prevenţie
înseamnă viaţă!” a precizat
domnul primar al comunei
Ibăneşti, ing. Romică Mago-
peţ.

Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă a
mai încheiat în anul 2012
un parteneriat de colaborare
cu E.On România intitulat
“Împreună pentru siguran-
ţă” al cărui principal obiec-
tiv constă în derularea unor
campanii de informare
menite să conştientizeze
cetăţenii asupra pericolelor
la care se expun în cazul
utilizării necorespunzătoare
a diferitelor surse de ener-
gie.

În baza acestei colaborări
cei doi parteneri au imple-
mentat deja la nivel naţional
campaniile “F.O.C – Flăcări-
le Omoară Copii” şi
“R.I.S.C. - Renunţă. Impro-
vizaţiile sunt Catastrofale”,
Ghinionul poate fi prevenit!
Fiţi prevăzători!

(G. T.)

Donare de carte la Centrul de
zi pentru copii, Dumbrăviţa

Ibănești: Produse sigure pentru ferme performante: 

Păstrăm tradiţia LG
Ziua Informării Preventive
marcată la Ibăneşti
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Magopeţ Romică, Aboghioaie Petru, Magopeţ Mariana, Lavric Camelia, Racu Sergiu, Turtă Geanina.Colectivul 
de redacţie

În scopul preîntâmpinării
evenimentelor neplăcute,
care se pot solda cu pierderi
de vieți omenești și mari
pagube materiale, Serviciul
Voluntar pentru Situații de
Urgență al comunei Ibă-
nești, reamintește cetățeni-
lor principalele reguli și
măsuri de apărare împotriva
incendiilor la instalarea și
folosirea sobelor și coșuri-
lor de fum:

• NU folosiţi decât mate-
rialul combustibil pentru
care a fost destinată soba şi
evitaţi supraîncărcarea aces-
teia;

•  NU folosiţi soba decât
cu uşiţa închisă;

•  Aşezaţi o tăviţă metali-
că în faţa sobei, în dreptul
uşiţei;

•  NU aşezaţi în apropie-
rea sobei sau pe aceasta
materiale combustibile;

•  Stingeţi focul din sobă
înainte de a părăsi locuinţa;

•  NU adormiţi niciodată
înainte de a vă asigura că
focul din sobă este stins;

• Verificaţi integritatea
aparatelor şi mijloacelor de
încălzire electrice, iar în
cazul în care acestea sunt
defecte, reparaţi-le cu ajuto-
rul unui specialist sau cum-
păraţi-vă altele noi;

•  NU aşezaţi aparatele de
încălzire electrice în apro-
pierea materialelor combus-
tibile;

•  NU aşezaţi materiale
combustibile pe mijloacele
de încălzire electrice;

•  Decuplaţi aparatele de
încălzire electrice înainte de
a părăsi locuinţa sau de a
adormi;

•  NU lăsaţi copiii nesu-
pravegheaţi pe timpul func-
ţionării sistemelor de încăl-

zire (sobe ori aparatele de
încălzire electrice).

•  Se interzice uscarea
hainelor sau a altor materia-
le combustibile pe sobe sau
în imediata apropiere a lor;

•  Se interzice folosirea
lemnelor mai lungi decât
vatra focarului sobelor;

Exploatarea coșurilor de
evacuare a fumului

Coșurile, burlanele și
canalele de fum vor fi obli-
gatoriu verificate, curățate
și reparare premergătoare
sezonului rece și ori de câte
ori este nevoie;

Coșurile de fum se vor
prelungi deasupra acope-
rișului cu 0,5-0,8m;

În podurile caselor,
coșurile de fum vor fi obli-
gatoriu tencuite pentru a nu
prezenta fisuri prin care ar
putea pătrunde scântei ce
pot fi surse de aprindere,

dacă în zona lor sunt mate-
riale combustibile;

Se interzice încastrarea
elementelor combustibile
ale acoperișurilor, planșee-
lor etc. În coșurile de eva-
cuare a fumului.

Pomul de iarnă
Pomul se va așeza depar-

te de sobele în care se face
foc, de calorifere, de alte
aparate de încălzire;

Se va lăsa distanță față de
perdele, draperii, pereți aco-
periți cu tapet, sau țesături;

Sub pomul de iarnă nu se
vor așeza lucruri care se
aprind sau ard ușor;

Se interzice lăsarea
aprinsă a instalației de ilu-
minat în perioadele de timp
când nu sunt persoane în
încăperea respectivă, sau pe
timpul nopții (odihnei);

Ghirlandele luminoase
vor avea avea contacte per-

fecte cu sursa de energie
astfel ncât să fie exclusă
producerea unor scurtcircui-
te sau scântei;

Lumânările se vor lăsa
numai pe ramurile înalte,
încât deasupra flăcării să nu
existe ramuri sau ghirlande
de hârtie care pot lua foc.

Exploatarea instalațiilor
electrice

Se interzice folosirea
instalațiilor electrice cu
defecțiuni sau improvizații;

Se interzice lăsarea nesu-
pravegheată a fierului de
călcat, reșoului sau radiato-
ruluiaflat în funcțiune;

Se interzice cuplarea la o
singură priză a mai multor
consumatori de energie;

Se interzice folosirea în
tablourile electrice a sigura-
nțelor improvizate având
fuzibilu înlocuit cu liță sau
sârmă;

Se interzice introducerea
conductoarelor electrice,
fără ștecher, direct în prize;

Se interzice efectuarea
lucrărilor de întreținere,
revizii și reparații la instala-
țiile electrice de către perso-
nal necalificat și neauttori-
zat.

Jocul copiilor cu focul
Se interzice lăsarea copii-

lor singuri în casă în timp ce
arde focul în sobă;

Nu lăsați a îndemâna
copiilor brichete, chirituri,
lumânări etc.;

Nu lăsați copiii să facă
focul în sobe sau să folo-
sească aparate de gătit (ara-
gaz, plite, lămpi cu petrol
etc.).

*Număr unic de urgențe
112

Șef SVSU,
Baltaru George

Ca în toate domeniile, și
în domeniul sanitar-veteri-
nar există legi pe care atât
medicul veterinar cât și
deținătorii de animale trebu-
ie să le respecte. Convinsă
fiind că mulți deținători de
animale cunosc îndatoririle
pe care le au în calitatea lor
de proprietari de exploatații
de animale, o să fac totuși o
scurtă trecere în revistă a
câtorva elemente referitoare
la identificarea și înregistra-
rea animalelor, mișcarea
acestora precum și necesita-
tea și obligativitatea supune-
rii animalelor acțiunilor
obligatorii din cadrul pro-
gramului strategic național.

Identificarea animalelor
este esențială în vederea
supravegherii și a co

mbaterii bolilor la anima-
le, mai ales a celor care se
transmit la om. Acțiunile de
vaccinare, testare sau prele-
vare de probe de sânge din
cadrul programului strategic
se pot executa doar pe ani-
malele identificate conform
legii și înregistrate în baza
de date. 

Proprietarii de animale au
obligația de a nu achiziționa
animale neidentificate și de a
nu vinde animale înainte de
a le identifica, deoarece ani-
malele nu pot fi identificate
decat în exploatația în care
s-au născut.  

Animalele din speciile
bovine, ovine, caprine și
suine se identifică prin crota-

liere și se înregistrează în
baza națională de date.
Aceasta se realizează cu res-
pectarea următoarelor ter-
mene:

a) animalele din speciile
bovine, în termen de până la
20 de zile de la naştere;

b) animalele din specia
ovine şi caprine, în termen
de până la 6 luni de la naşte-
re;

c) animalele din specia
suine, în termen de până la
60 de zile de la naştere.

Așadar deținătorii de ani-
male au obligația de a anu-
nța medicul veterinar cu pri-
vire la orice fătare iar acesta
trebuie să răspundă notifică-
rii proprietarului în termen
de maxim 7 zile prin realiza-
rea identificării și înregistră-
rii animalelor. 

Există de asemeni o serie
de reguli stricte și în ceea ce
privește mișcarea animale-
lor. Acestea nu vor putea fi
mutate dintr-o exploatație în
alta sau către un abator fără
a fi însoțite de formular de
mișcare iar în cazul bovine-
lor, și de pașaport. 

Scăderea animalelor unui
proprietar din baza de date
se face doar în momentul
vânzării acestora, cu trece-
rea destinației (a noului pro-
prietar) pe formularul de
mișcare. Actualizarea per-
manentă a bazei de date este
foarte importantă atât pentru
a putea beneficia de subve-
nțiile pentru animale precum

și pentru a nu plăti impozite
pentru animale care au fost
vândute dar vânzarea nu a
fost anunțată și realizată
conform legii. 

În anii trecuți, mulți
deținători de animale au
pierdut subvenția pentru că
nu au respectat întocmai
legislația cu privire la identi-
ficarea și mișcarea animale-
lor sau au fost nevoiți să plă-
tească impozit pentru anima-
le pe care nu le-au mai avut,
dar pentru care nu au făcut
formulare de mișcare în
momentul vânzării. 

Fiecare proprietar de
exploataţie, proprietar de
animale sau deţinător al
acestora are obligaţia de a
notifica medicului veterinar
de liberă practică împuterni-
cit orice intenţie de mişcare
a animalelor iar acesta trebu-
ie să răspundă solicitării în
termen de maxim 3 zile. 

Proprietarii de animale
care vor refuza identificarea
animalelor din exploatație,
care vor vinde sau cumpăra
animale neidentificate și
neînsoțite de formulare de
mișcare vor fi sancționați
contravențional cu amenzi. 

De asemeni vor fi sancțio-
nați contravențional și pro-
prietarii de animale care vor
refuza să colaboreze cu
medicul veterinar în vederea
realizării acțiunilor sanitar-
veterinare din cadrul progra-
mului strategic, acțiuni
menite să asigure controlul

și combaterea unor boli
majore ale animalelor, unele
dintre ele transmisibile la
om. 

După cum probabil ați
aflat deja, începând cu acest
an, în rândul animalelor a
căror identificare este obli-
gatorie, au intrat și câinii.
Aceștia vor trebui identifi-
cați prin microcipare și

înscriși în Registrul de evi-
dență al câinilor cu stăpân
(R.E.C.S.). Nici deținătorii
de câini care nu vor respecta
legislația cu privire la identi-
ficarea lor nu vor scăpa de
sancțiuni. 

Poate că nu întotdeauna
legile sunt pe placul nostru,
poate că nu le înțelegem
mereu sau unele ni se pot

părea chiar nedrepte dar, asa
cum un proverb latin ne
învăța, “Dura lex, sed lex”
(Legea e dură, dar e lege).
Să respectăm fiecare dintre
noi legile care ni se adresea-
ză pentru a nu-i obliga pe cei
abilitați să ne sancționeze
așa cum prevede legea. 

Medic veterinar,
Bighiu Alexandra

SĂRBĂTORI ÎN SIGURANŢĂ!

Măsuri de apărare împotriva incendiilor pe timpul sezonului rece

Noţiuni de legislaţie sanitar-veterinară
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Performanța în orice
domeniu de activitate este
rezultatul unui drum lung și
anevoios, în care munca con-
tinuă, perseverența, seriozita-
tea, pasiunea și devotamentul
sunt ingredientele determi-
nante în atingerea și menține-
rea pe treptele succesului.  

De mai bine de un an de
zile, aceste elemente descriu
activitatea Simonei Pascariu,
fostă elevă a Școlii Gimna-
ziale „Ștefan cel Mare” Ibă-
nești, actualmente membră a
Clubului Sportiv Steaua
București, secția CANOTAJ
și elevă în clasa a VIII-a la
Liceul Teoretic „Mihail
Kogălniceanu”, Snagov,
județul Ilfov.

La 14 ani, Simona Pasca-
riu a avut ocazia să descope-
re calea către un nou drum în
viață: canotajul ca sport de
performanță. Practicarea
acestui sport i-a adus o primă
medalie de argint la Campio-
natul Național de Juniori și o
ambiție puternică de a conti-
nua, pas cu pas, lupta pentru
atingerea succesului și creio-
narea unui profil de viitor
CAMPION.

Întrebată despre activita-
tea pe care o desfășoară,
sportiva povestește în câteva
rânduri cum decurge o zi de
antrenament, care sunt greu-
tățile pe care le întâmpină,
despre dorul de tot ce
înseamnă „acasă”, dar și cât
de motivată este să atingă
cele mai înalte culmi. 

„Prima dată când am fost
selectată eram curioasă să
văd cum e și chiar mi-a plă-
cut, dar la început a fost greu,
plângeam în fiecare seară că
vreau acasă și nu mai suport,
dar părinții, vecinii, profeso-
rii și rudele m-au încurajat și
chiar și acum mai plâng
câteodată, dar știu că îmi pot
face un viitor bun dacă voi
face performanță.   

La primul meu concurs
am ieșit pe ultimul loc și asta
m-a descurajat de tot și vro-
iam să plec acasă, dar am stat
și m-am gândit că asta e
șansa mea și nu trebuie să o
pierd.

La al doilea concurs de la
Călărași am ieșit pe locul 4
din 5 și atunci am făcut la fel
dar  ceva mă ținea aici, chiar
dacă spuneam că vreau

acasă...după o zi, două îmi
trecea. 

Dar după al treilea concurs
din august, pe lacul Dorobanț
din Iași mi-am pus ambiția și
am reușit să iau locul II la
Campionatul Național de
Juniori. M-am bucurat enorm
când am văzut că am câștigat
și de atunci îmi pun ambiția
în fiecare zi să reușesc la
antrenamente chiar dacă nu
am destule kg. Chiar și acum,
câteodată mă mai gândesc, că
vreau acasă dar acolo nu pot
face performanță și mă gân-
desc că șansa asta nu vine la
oricine și nu vreau să o pierd.           

Fac antrenament 6 zile pe
săptămână, dimineața mă tre-
zesc, merg la masă apoi la
școală, după școală mâncăm,
ne odihnim o oră, două și ple-
căm la antrenament. În tim-
pul iernii facem antrenamen-
tele în sală, iar vara pe apă.
Iarna, în sală facem forță și
ergometru, iar vara ieșim cu
bărcile pe apă. Ergometrul
este un înlocuitor al unei
bărci.   

Nu în fiecare zi avem
forță, ci doar lunea, marțea,
joia și vinerea, iar miercurea

și sâmbăta avem alergare. La
alergare ori avem între 5 și 8
ture mici (1 tură mică =
800m), ori o tură mare care
are 5-6 km și o tură mică. E
greu să alergi atât, dar eu m-
am obișnuit repede și acum
mi se pare ușor. La școală îmi
este mai greu pentru că am
timp să învăț doar seara, sâm-
băta după-amiază și dumini-
ca. Dar nu pot învăța așa bine
pentru că în marea majoritate
a timpului liber mă odihnesc
pentru ca la începutul săptă-
mânii să fiu aptă. 

Îmi doresc ca în viitor să
fiu o mare campioană și să
am banii mei, să nu fiu nevoi-
tă să plec în străinătate pentru

că aici e casa mea.” ne-a
povestit Simona.

Canotajul face parte
din categoria sporturilor
olimpice, iar practicarea
acestuia influențează pozitiv
mobilitatea articulară și a
coloanei vertebrale, favori-
zând dezvoltarea armonioasă
a corpului. Este un sport care
implică un grad mare de efort
fizic, solicită forță, suplețe,
coordonare și rezistență. 

„Simona Pascariu face
parte deja din grupul ibăne-
ștenilor de elită care ne fac
mândri că suntem români.
Faptul că a avut curajul să
încerce și să descopere acest
înalt sport de performanță,

canotajul, denotă existența
unui caracter puternic și a
unei mentalități de învingă-
tor. Suntem mândri de tine și
de începutul promițător în
cariera de sportiv. Credem în
tine și în forțele tale, suntem
alături de tine, te susținem și
ne exprimăm aprecierea față
de munca intensă pe care o
depui pentru a ajunge pe cea
mai înaltă treaptă a podiumu-
lui. Să îți păstrezi ambiția,
perseverența și credința că te
vei alătura marilor campioni
ai țării. Mult succes!” a
menționat Primarul comunei
Ibănești, dl. ing. Romică
Magopeț.

(G.T.).)

Perioada postului închi-
nat „Nașterii Domnului”
reprezintă o perioadă impor-
tantă pentru fiecare creștin,
dar trebuie să aibă o însem-
nătate deosebită pentru
copiii și tinerii de pretutin-
deni.

De aceea, în perioada
premergătoare Sfintelor Săr-
bători de iarnă, (22 noiem-
brie – 20 decembrie 2014)
Biserica „Înălțarea Domnu-
lui” Ibănești, prin preot
paroh Berechea Ovidiu, în
parteneriat cu Școala Gim-

nazială „Ștefan cel Mare”
Ibănești, prin prof. Berechea
Mihaela, prof. Vitcu Andrei,
prof. religie Iftode Marian,
Căminul Cultural Ibănești
(ref. cult. Aiacoboaie Viorel)
și meșterii populari Aiaco-
boaie Mihaela și Țîrliman
Elena, s-a reunit într-un pro-
iect catehetic intitulat
„Șezătoare cu Hristos”.

Coordonați de partenerii
proiectului, elevii desfășoa-
ră mai multe activități tema-
tice, în care au posibilitatea
să-și exerseze aptitudinile,

să învețe lucruri noi și să
aprofundeze învățăturile
Bisericii: Taina Sfintei Spo-
vedanii, Taina Sfintei Împăr-
tășanii,  învățături duhovni-
cești despre post și rugăciune. 

De asemenea, în cadrul
atelierelor de creație, elevii
au ocazia să învețe să
gătească  preparate tradițio-
nale de post, să confecțione-
ze ornamente și decorațiuni
de sezon prin tehnica quil-
ling și să învețe cele mai fru-
moase colinde. 

„Bucuria sărbătorilor de
iarnă nu trebuie să se rezu-
me doar la surpriza cadouri-
lor primite de la cei dragi, ci
trebuie să aducă în primul
rând bucuria apropierii de
Hristos pruncul care se naște
pentru noi și a noastră mân-
tuire. Nașterea lui Hristos
este darul suprem pe care
Dumnezeu îl face umanită-
ții, dar pe care din păcate nu
toți știu să-l aprecieze la
adevărata valoare.  Dacă
Dumnezeu se oferă umani-
tății în cel mai smerit mod
cu putință și umanitatea ar
trebui să se ofere lui Dum-
nezeu. De aceea pentru fie-
care perioadă aceasta ar tre-
bui să fie o perioadă de pre-
gătire pentru întâlnirea cu

Hristos pruncul, prezentul
proiect având ca scop acest
ideal.” a subliniat inițiatoru-
lui proiectului, pr. Paroh
Berechea Ovidiu.

Dl. Primar ing. Romică
Magopeț felicită această ini-
țiativă și apreciază activita-
tea ca fiind una extrem de
necesară și de importantă
pentru tinerii ibăneșteni.

,,Felicit pe toți cei care s-
au reunit în acest proiect
menit să-i sprijine și să-i
dezvolte moral, spiritual și
intelectual pe tinerii ibăne-
șteni. În permanență avem
nevoie de educație. Avem
nevoie de tineri educați, care
să cunoască și să respecte
normele de etică pe care se
construiește societatea. Vă
doresc mult succes și sper ca
acest proiect să se bucure de
continuitate și în perioada
următoare.”a spus dl. Primar
ing. Romică Magopeț. 

În următoarele cateheze,
care se vor desfășura în zile
de sâmbătă 13 și 20 decem-
brie 2014, elevii vor des-
fășura activități în care vor
înțelege cât de important
este să-ți ajuți semenii și cât
de importante sunt Sfintelor
Sărbători în viața omului.

(G. T)

După unul din cele mai bune parcursuri din ultimii ani,
dacă nu chiar cel mai bun, Speranța Dumbrăvița este cam-
pioana de toamnă a Ligii a V-a.

Campionatul a fost extrem de strâns, cu multe orgolii, cu
multe dorințe de revanșă, dar dăruirea echipei, pofta de vic-
torie și ambitia de care a dat dovadă ne-au plasat pe primul
loc la finalul acestui tur la egalitate cu Real Hudești, depar-
tajarea fiind dată de rezultatele directe.

Robert Lupu, Gabriel Maniga, Bogdan Lupașcu, Iulian
Alboiu, Petronel Mihăianu, Bogdan Todosan, Alexandru
Antoce, Alexandru Apăvăloae, Florin Ioniță, Ciprian Cuciu-
reanu, Marian  Balan, Călin Bompa, Marian Ungureanu,
Mirel Ungureanu, Adrian Chiriac, Florin Tanasă, Radu
Tanasă, Mihai Luca, Lucian Doroftea au pus umărul la
această frumoasă semiperformanță.

În ordine cronologică, Arsenal Havârna, Prutul Rădăuți
Prut, Internațional Cândești, Flacăra Văculești, Inter Doro-
hoi, CS Vorniceni, Voința Șendriceni, Azurii Mileanca și
Real Hudești (la acel moment liderul campionatului) au fost
echipele învinse de Speranța Dumbrăvița.

Antrenor,
Sergiu Adrian Racu

Profilul unei
viitoare campioane:
SIMONA PASCARIU

Proiect catehetic „ȘEZĂTOARE CU HRISTOS” SPERANŢA DUMBRĂVIŢA,

CAMPIOANA DE TOAMNĂ
A LIGII a V-a


