
Viaţa este făcută din trăiri.
Pentru că ne-am supus voinţa
datoriei, pentru că îmi doresc
o comună unită, pentru că
puterea noastră stă în semeni,
pentru că nu ne dorim să
trăim într-o mulţime de joi
laolaltă, pentru că iubirea de
oameni este călăuza noastră
suntem aici şi punem preţ pe
administraţie.

Cel mai important aspect
social al vieţii noastre este
definit de Administraţie.
Motivaţiile din spatele acţiu-
nilor noastre, modul cum
relaţionăm sunt influenţate de
societate.

O societate sănătoasă este
aceea unde semenii se impli-
că activ în lucrarea de con-
struire. Toţi sunt importanţi şi
sunt asemănaţi de apostolul
Pavel cu părţile corpului
uman: „Omul nu poate zice
mâinii: Nu am trebuinţă de
tine!”

Când cineva are o proble-
mă societatea trebuie să se
implice în rezolvarea ei.

În schimb problemele
există mereu.

Soluţia este de a le rezolva.
Există loc pentru fiecare.

Avem o comună dinamică,
implicată activ în orice activi-
tate. Aici domină spiritul de

implicare, de întrajutorare, de
îmbunătăţire.

Rolul nostru este de a
împărtăşi dragoste, de a ne
implica social, de a ajuta
comuna! Chiar dacă există şi
semeni cu dorinţă de dezbina-
re, chiar dacă există şi semeni
care transformă lucrurile fără
importanţă, toate acestea nu
vor dura, pentru că nu au
temelie.

Mesajul meu este următo-
rul:

Să luptăm pentru credinţa
ce a fost dată sfinţilor. Seme-
nii adevăraţi trebuie să lupte
pentru o învăţătură corectă şi
pentru transmiterea ei. Atunci
când o societate încetează să
înveţe îşi pierde binecuvânta-
rea şi autoritatea spirituală.

Diferenţele de opinie nu
sunt probleme şi nu sunt nici
noi. Ele există dintotdeauna.
Societatea este formată din
oameni, iar oamenii sunt
departe de a fi perfecţi.

Cel mai important este nu
să căutăm perfecţiunea, ci
mereu să găsim soluţii pentru
rezolvarea problemelor noas-
tre.

O altă problemă este de
percepţie. Apare sentimentul
greşit că „iarba vecinului e
mai verde”, trăim cu senzaţia

falsă că altcineva ne poate da
mai mult decât merităm…Şi
aşa dăm vrabia din mână.
Odată mutarea făcută însă se
constată greşeala şi vedem că
problema este la noi.

Spun asta pentru că
oameni nepregătiţi şi falşi
care doresc administraţie pen-
tru ei, nu pentru semeni.

Toate învăţăturile noastre
trebuie să se bazeze pe cuvin-
tele lui Dumnezeu; adminis-
traţia trebuie să fie stabilă,
democratică iar fundamentul
să fie LEGEA.

Motivaţiile noastre nu tre-
buie să fie niciodată egoiste,
greşite sau conflictuale.

În administraţie trebuie
oameni cu experienţă şi pro-
fesionişti pentru a păstra
direcţia corectă. Lucrurile tre-
buie mereu îndreptate, prin
implicare, cunoaştere şi aju-
tor care trebuie dat celor care
au nevoie în permanenţă.

Nu poţi să faci administra-
ţie şi să nu fii implicat în toate
problemele.

Oamenii falşi, nepregătiţi
şi mincinoşi se disting de
departe: sunt oameni care fac
puţin pentru ceilalţi.

Administraţia nu este o
sală de teatru unde noi sun-
tem spectatori. Aici este
muncă, responsabilitate şi
totul bazat pe lege. Noi cei
din administraţie nu abando-
năm niciodată, pentru că
iubim oamenii şi comuna.

Noi cei din administraţie
mergem până la capăt pentru
că trăim după standardul înţe-
legerii depline.

Suntem o administraţie
modernă, care priveşte mereu
spre viitor, care munceşte
onorabil şi care are realizări

deosebite: drumuri, şcoli, gră-
diniţe, bază sportivă, poduri,
centre de zi etc.

Mereu trebuie să avem
dragoste pentru semeni,
mereu trebuie să-i ajutăm să
crească spiritual sau să-i aju-
tăm când se poticnesc în cre-
dinţă.

Niciodată nu trebuie să
avem motivaţii conflictuale
sau egoiste. În administraţie
cearta nu trebuie să existe şi
nici problemele să rămână
nerezolvate.

Am certitudinea că acum
administraţia locală este
serioasă şi continuă să se dez-
volte armonios. Acum comu-
na Ibăneşti este o comună
activă şi dinamică. De Noi
depinde dacă ştim să o păs-
trăm…

Primarul
dumneavoastră,

Ing. ROMICĂ MAGOPEŢ
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Patimile Domnului din
Săptămâna Mare au stârnit în
sufletele contemporanilor lui
Hristos, ca şi în zilele noas-
tre, sentimente dintre cele
mai diverse, ce i-au condus
la fapte extreme. Dacă fari-
seii şi cărturarii L-au hulit iar
arhiereii poporului L-au
învinuit că nu respectă
Legea, regale Irod L-a igno-
rat, guvernatorul Pilat L-a
condamnat, Iuda s-a spânzu-
rat, iar Apostolul Petru s-a
lepădat de Dânsul. Compor-
tamentul acestora a variat de
la credinţa unora că protejea-
ză Legea Sfântă de un „Nele-
giuit” (în cazul fariseilor şi al
cărturarilor) şi convingerea
că aduc „închinare lui Dum-
nezeu” (In 16, 2), până la
nepăsare (în cazul lui Irod),şi
de la slalom politic (Pilat) şi
frică, până la deznădejde şi
moarte (în ceea ce-l priveşte
pe Iuda). 

Lumea în care trăim poate
fi caracterizată ca una în care
încap şi fariseii făţarnici, şi
cărturarii autosuficienţi, şi
„slujitorii” perfizi, şi irozii
indiferenţi, şi pilaţii intere-
saţi, şi vânzătorii, dar şi ade-
văraţii trăitori ai învăţăturilor
apostolice.

Atitudinile personajelor
din cadrul tabloului general
al Patimilor Domnului ne
impresionează şi astăzi prin
actualitatea lor. Acuzaţii de
inoportunitate sau de inutili-
tate şi consideraţii de genul:
creştinismul este învechit
sau este rentabil doar din
punct de vedere politic, ori
este, pentru societatea con-
temporană, periculos − nu
fac decât să reitereze atitu-
dini, comportamente simila-
re acelora amintite anterior.

Hristos Domnul nu trebu-
ie nici mimat (ca făţarnicii,
cu fariseism), nici „aproxi-
mat” (cum fac intelectualii
teoreticieni, dar nepracticanţi
ai credinţei), nici contra-
interpretat, nici ignorat ori
folosit, nici vândut de noile
iude, ci doar slujit ca Petru,
chiar dacă, uneori, cu ome-
nească ezitare.

Priviţi Scripturile şi vedeţi
cum Hristos nu S-a vrut nici
lăudat de contemporani pen-
tru puterile Sale, nici admirat
pentru cuvântul Său înţelept,
nici aclamat drept rege într-o
societate aflată în căutare de
fel de fel de mesia pămân-
teşti, şi nici slujit din forma-
lism ori cu viclenie. S-a dorit
iubit şi urmat cu jertfelnicie
(Mc. 8, 34-35). Aşa se expli-
că faptul că, dintre toţi cei
evocaţi mai sus, doar Petru Îi
va promite iubire veşnică (In
21, 15-17) şi doar el se va
jertfi pentru Domnul. De
aceea, singura atitudine
demnă de urmat este cea a
Apostolului, chiar dacă, ezi-
tantă pentru o clipă.

Dragii mei, noi ce atitudi-
ne avem faţă de Domnul
Hristos? De exploratori sau
de următori ai învăţăturii
Sale? De critici, ori de iubi-
tori ai cuvintelor Sale sfinte?
De spectatori, de concurenţi,
de mimi, de prigonitori, de
vânzători sau de adevăraţi
slujitori în literă şi în Duh ai
Evangheliei Sale? Să luăm
aminte că, dintre toţi, Dom-
nul l-a lăudat doar pe Petru
(Mt. 16, 18) şi aceasta ca să
înţelegem noi că toate cele-
lalte abordări sunt, mai mult
sau mai puţin, apostazie.
Abia lepădarea de El, refuzul
de a-L sluji şi a trăi potrivit

poruncilor Lui sunt manifes-
tări apostazice, căci „Cine
păzeşte poruncile Mele,
acela este care Mă iubeşte” a
spus Domnul (In 14, 21), nu
„oricine Îmi zice Doamne,
Doamne” (Mt. 7, 21), nici
cel ce doar vorbeşte despre
Dumnezeu, ci acela care tră-
ieşte cu Dumnezeu, în Duhul
Lui şi pentru El este adevăra-
tul creştin.

De fapt, Hristos a înviat
pentru ca să îi convingă pe
toţi cei încurcaţi în atitudini
care mai de care mai potriv-

nice, că doar El merită cu
adevărat să fie urmat, căci
nici formalismul, nici inte-
lectualismul, nici indiferen-
tismul, nici politicianismul şi
nici oportunismul nu duc la
mântuire. 

Singură, doar frica lui
Petru, scuzabilă de altfel, a
putut fi convertită în iubire.
Pocăinţa lui cu lacrimi, de
după aceea, i-a alungat slăbi-
ciunea şi l-a transformat în
corifeu al Apostolilor, pe
când toate celelalte abordări
ale Domnului au rămas

înafara comuniunii cu El.
Mântuitorul Hristos ne

doreşte prieteni (In 15, 15),
parte cu cei pe care istoria i-
a reţinut ca exemple de sluji-
re sfântă, iar nu de suspecta-
re, ignorare ori vânzarea
învăţăturii Sale. Să lepădăm,
dar, de la noi, atitudinile
neputincioase, suspicioase
ori răutăcioase şi să-I urmăm
Domnului ca Petru, transfor-
mându-ne îndoiala în
lacrimi, frica în demnitate
creştină, iar ezitarea în cre-
dinţă puternică!

Să sărbătorim Sfintele
Paşti cu Hristos, bucurându-
ne de darul Învierii Lui, care
este şi învierea noastră. Să-I
urmăm şi să trăim potrivit
poruncilor Sale, pentru că El
este gata să ne învieze şi pe
noi „în ziua cea de apoi” (In
6, 39), dacă vom crede cu
tărie în El!

Hristos a înviat!

Preot Foca Mihai-Claudiu
Parohia „Naşterea 
Maicii Domnului”, 

Dumbrăviţa

Cum temperaturile de
afară au început să crească
şi primăvara şi-a făcut sim-
ţită prezenţa, Primăria
comunei Ibăneşti împreună
cu Serviciul de Gospodărire
comunală a început pregăti-

rile pentru demararea tradi-
ţionalei campanii „Curăţe-
nia de primăvară”.

Pentru gospodărirea
comunei în anul 2014, cu
pondere în luna aprilie –
„Luna curăţeniei”, primarul

comunei Ibăneşti, ing.
Romică Magopeţ a stabilit
deja un program de activi-
tăţi şi măsuri specifice în
care vor fi implicaţi benefi-
ciari ai Legii 416./2001.

Astfel, în ceea ce priveş-

te domeniul public, vor fi
realizate următoarele activi-
tăţi:

- executarea unor lucrări
de tăiere şi toaletare a arbo-
rilor care acoperă zona de
siguranţă a drumurilor;

- văruirea pomilor, a
balustradelor de poduri şi
podeţe;

- defrişarea şi igienizarea
zonelor de siguranţă a dru-
murilor şi a zonelor aferen-
te staţiilor de autobuz;

- decolmatarea şi igieni-
zarea şanţurilor de viabili-
zare a drumurilor, precum şi
a podurilor şi podeţelor
pentru a asigura o scurgere
corespunzătoare a apelor
pluviale;

- salubrizarea cimitirelor;
- desfăşurarea de acţiuni

de colectare selectivă a deş-
eurilor;

- reabilitarea coşurilor
stradale existente, instalarea

de coşuri şi containere pen-
tru pre-colectarea deşeurilor
menajere şi stradale, în spe-
cial în locuri aglomerate;

- compostarea deşeurilor
rezultate din curăţarea şi
întreţinerea zonelor verzi
ale gospodăriei, în propria
grădină şi utilizarea com-
postului obţinut ca amenda-
ment pentru terenuri pro-
prii;

- înlocuirea şi repararea
indicatoarelor de circulaţie;

- identificarea tuturor
surselor de poluare existen-
te pe raza localităţii şi aten-
ţionarea agenţilor econo-
mici sau locuitorilor cu pri-
vire la aceste aspecte;

- plantare de arbori,
covoare florale etc.;

- curăţarea terenurilor şi
curţilor de resturi vegetale,
cu practicarea compostării
acestora, fiind cu desăvârşi-
re interzisă arderea acestora
etc.

Pentru bunul mers al
lucrurilor, domnul primar
ing. Romică Magopeţ le
cere locuitorilor să fie
receptivi şi să se implice în
această campanie. 

„Fac un apel către toţi
cetăţenii comunei să spriji-
ne această campanie, prin
participarea directă şi activă
în acţiunile de curăţenie,
astfel încât să putem asigura
un aspect curat şi frumos
comunei. Dacă ne place să
facem curăţenie în propria
gospodărie, la fel trebuie să
procedăm şi cu domeniul
public. Reamintesc că
implicarea în acţiunile de
salubrizare este o obligaţie
legală, cu caracter perma-
nent care trebuie respectată
şi după încheierea campa-
niei – Curăţenia de primă-
vară.” a menţionat d-nul
primar ing. Romică Mago-
peţ.

(G.T.)

HRISTOS A ÎNVIAT! SĂ NU-L RĂSTIGNIM IARĂŞI!

PPrriimmăărriiaa  ccoommuunneeii  IIbbăănneeşşttii::  SSttaarrtt  îînn  ccaammppaanniiaa  „„CCuurrăăţţeenniiaa  ddee  pprriimmăăvvaarrăă””
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ANUNŢURI:
• Cumpăr teren în satul

Dumbrăviţa. Tel.
0744800409

• Vând grădină în Centrul
satului Dumbrăviţa. Tel.
0740512917

• Cumpăr pământ. Tel:
0749146855

• Execut orice lucrare în
domeniul construcţiilor. Tel:
0757136820

Ştiaţi că: 
Inima pompează mai mult

de 3.500 de litri de sânge în
timp de o oră. De-a lungul
vieţii inima bate de aproxima-
tiv 2.700.000.000 de ori. În
corpul nostru sunt mai mult
de 12.00 de km de vase de
sânge.

*
Unele din cele mai bogate

în apă organe ale corpului
nostru sunt creierul şi rinichii?
Aproximativ 80% din creier
este apă, în timp ce la rinichi
procentajul creşte până la
aproape 85%. Sângele conţine
până la 83% apă?

*
Un arbore de fag, de 25 m

înălţime şi cu diametrul
coroanei de 15 m, produce
într-o oră 1,7 kg de oxigen,
ceea ce reprezintă necesarul
de oxigen al unui om pentru 3
zile?

Într-un magazin, doamna
Popescu îl întâlneşte pe dom-
nul Ionescu, care este împreu-
nă cu câinele său, Boby. 

Doamna Popescu îi spune
domnului Ionescu: 

- Domnule, va rog ţineţi-vă
aproape câinele! Simt că mi
se urcă un purice pe picior! 

La care, domnul Ionescu
spune: 

- Boby, vino aici, dragă!
Doamna Popescu are
purici!...

*
Maria îl strigă pe Ion: 
- Ioane, hai în casă, că

plouă! 
- Lasă, stau afară, că plouă

şi aici!

Întrucât începând  cu
luna ianuarie 2014 s-a
modificat cuantumul veni-
tului minim garantat, Pri-
măria comunei Ibăneşti
aduce la cunoştinţă cetăţe-
nilor următoarele aspecte:

Conform art. I, alin.2 din
Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 42⁄2013,
publicată în MO, Partea I nr.
284 din 21 mai 2013 privind
modificarea şi completarea
Legii nr. 416⁄2001 şi a Legii
nr. 277⁄2010, începând cu
drepturile aferente lunii
ianuarie 2014, cuantumul
ajutorului social a fost
majorat cu 4,5%.

Astfel, noile cuantumuri,
în funcţie  de  numărul  de
persoane din cadrul  fami-

liei,  sunt următoarele:
- 1 persoană – 142 lei;
- 2 persoane – 255 lei;
- 3 persoane – 357 lei;
- 4 persoane – 442 lei;
- 5 persoane - 527 lei;
- Fiecare altă persoană

peste 5 – 37 lei.
Venitul  minim  garantat

se acordă pe bază de cerere
şi declaraţie pe propria răs-
pundere, însoţite de actele
doveditoare privind compo-
nenţa familiei şi veniturile
membrilor acesteia. Este
eligibil să primească venit
minim  garantat  orice per-
soană singură sau familie,
care realizează venituri, pe
membru de familie, sub pra-
gul celor prevăzute de lege.

Titularul venitului

minim  garantat  este obligat
să depună, din 3 în 3 luni, la
Primăria localităţii de care
aparţine, o declaraţie pe
propria răspundere privind
componenţa familiei şi
veniturile realizate de mem-
brii acesteia.

De asemenea, persoanele
apte de muncă care solicită
venit  minim  garantat  şi
care nu realizează venituri
din salarii sau din alte acti-
vităţi, au obligaţia să dove-
dească cu adeverinţă elibe-
rată de OFM, că sunt înre-
gistrate ca persoane în cău-
tarea unui loc de muncă şi
de asemenea să presteze
lunar, acţiuni sau lucrări de
interes local. 

Alte informaţii suplimen-

tare le puteţi găsi la Servi-
ciul de Asistenţă Socială din
cadrul Primăriei comunei

Ibăneşti.
Refernt social,

Şulic Corina

„Iar Iisus a zis: Lăsaţi
copiii să vină la Mine şi nu-
i opriţi, că a unora ca aceştia
este împărăţia cerurilor. Şi
punându-Şi mâinile peste ei,
S-a dus de acolo.” 

(Matei 19, 14-15)
Educaţia moral-religioasă

joacă un rol esenţial în for-
marea şi dezvoltarea perso-
nalităţii tinerilor. De aceea,
în perioada premergătoare
Sfintelor Sărbători de Paşti
(8 martie – 26 aprilie), Bise-
rica Ortodoxă „Înălţarea
Domnului” Ibăneşti, prin
preot paroh Berechea Ovi-
diu, Primăria comunei Ibă-
neşti, prin primar prof. ing.
Romică Magopeţ şi Şcoala
Gimnazială „Ştefan cel
Mare” Ibăneşti, prin director
prof. Mariana Magopeţ, s-au
reunit într-un proiect educa-

ţional („Cărarea spre învie-
re”) pentru a desfăşura o
serie de activităţi educativ-
religioase (cateheze) menite
să-i ajute pe tineri să
cunoască îndatoririle pe care
le au faţă de ei înşişi, faţă de
ceilalţi şi faţă de tot ce-i
înconjoară, să se familiari-
zeze cu tradiţiile şi obiceiu-
rile locale şi să-şi aprofun-
deze cunoştinţele legate de
învăţăturile Bisericii.

Coordonaţi de Pr. prof.
Berechea Ovidiu, Prof.
Vitcu Andrei, Prof. Bere-
chea Mihaela, ref. cultural
Aiacoboaie Viorel şi de
meşterul popular Aiacoboa-
ie Mihaela, elevii Şcolii
Gimnaziale „Ştefan cel
Mare” au pornit în călătoria
spirituală spre marea sărbă-
toare a Învierii Domnului cu

o primă cateheză intitulată
„Spovedania copiilor şi a
tinerilor”. 

În cadrul acestei catehe-
ze, elevii au purtat discuţii
despre valoarea şi importan-
ţa Sfintei Taine a  Spoveda-
niei, după care, în ambientul
creat de cântecele religioase
specifice Postului Mare şi
Paştelui, elevii şi-au pus în
practică imaginaţia, creati-
vitatea şi sensibilitatea pen-
tru a realiza diverse icoane
pe suport de lemn şi pentru a
împleti brăţări şi coliere ase-
mănătoare metaniilor.

Proiectul are în vedere
îndeplinirea următoarelor
obiective: cunoaşterea săr-
bătorilor creştine şi a slujbe-
lor specifice Postului Mare,
Spovedania şi Împărtăşania,
cunoaşterea şi respectarea

învăţăturilor biblice, educa-
rea unor virtuţi creştine şi
cultivarea comportamentu-
lui moral-religios (să-ţi
iubeşti aproapele, să faci
fapte bune, să fii cinstit,
modest, generos, să nu
urăşti, să-i ajuţi pe sărmani,
să-L iubeşti pe Dumnezeu),
confecţionarea de obiecte
religioase: icoane, brăţări,
ouă de Paşti etc., petrecerea
timpului liber în colectivita-
te departe de ispitele tehno-
logiei moderne.

„Una dintre sarcinile edu-
caţiei religioase rezidă în
formarea bunului creştin
capabil de a cunoaşte şi a
venera valorile sacre. Edu-
caţia religioasă a copiilor
trebuie şi poate fi continuată
în cadrul orelor de religie,
dar şi în cadrul activităţilor

extracurriculare. Acesta este
şi scopul iniţierii acestui
parteneriat. Copii trebuie să
înţeleagă frumuseţea credin-
ţei creştine, să aibă deschi-
dere spre tradiţia şi cultura
populară. 

În Vechiul Testament se
spune că: ,,Omul se cunoaş-
te după copiii pe care i-a
lăsat în urmă”. Aşadar să ne
străduim să lăsăm în urma
noastră copii înţelepţi, copii
cu frica lui Dumnezeu”, a
precizat pr. prof. Berechea
Ovidiu.

Copiii au fost extrem de
entuziasmaţi şi s-au declarat
nerăbdători să participe la
următoarea cateheză progra-
mată pentru sâmbătă, 22
martie 2014, la Căminul
Cultural din Ibăneşti.

(G.T.)

Informare privind modificarea cuantumului VMG

Ibăneşti: Parteneriat educaţional Biserică –
Şcoală - Cămin Cultural: „Cărarea spre înviere” 
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Cu prilejul împlinirii a
164 de ani de la naşterea
marelui poet Mihai Emines-
cu elevii şcolilor gimnaziale
din comuna Ibăneşti au ţinut
neapărat să-l serbeze şi să-l
omagieze pe Luceafărul
poeziei româneşti printr-o
serie de activităţi cultural-
artistice.

Sub îndrumarea profeso-
rului de limba şi literatura
română, Pânzaru Marius,
elevii claselor a VI-a şi a VII
de la Şcoala Gimnazială
„Ştefan cel Mare” Ibăneşti
au organizat activitatea inti-
tulată „Eminescu – Omul şi
Timpul”. În cadrul activităţii
elevii au recitat şi  interpre-

tat poezii nemuritoare din
opera marelui geniu. Poezii-
le „Luceafărul”, „Scrisoarea
I”, „Lacul”, „Revedere”, „Pe
lângă plopii fără soţ” şi
multe alte capodopere lirice
eminesciene au răsunat
melodios în spaţiul destinat
lecturii, din cadrul Centrului
de Documentare şi Informa-
re.

De asemenea, prin inter-
mediul unor prezentări
PowerPoint, elevii ne-au
invitat la o călătorie în timp
şi spaţiu în lumea lui Mihai
Eminescu, oferind informa-
ţii interesante despre viaţa şi
opera marelui poet: „Mihai
Eminescu - data, locul naşte-

rii şi copilăria”, „Profilul
psihologic”, „Cultura sa filo-
sofică”, „Izvoarele operei
Eminesciene”. 

Coordonaţi de d-na prof.
Aiacoboaie Simona, elevii
clasei a VII-a de la Şcoala
Gimnazială „Mihail Sado-
veanu” Dumbrăviţa au reali-
zat, în cadrul şedinţei cu
părinţii, un mic program
artistic în cinstea scriitoru-
lui. Programul lor s-a derulat
cu recitarea de poezii, inter-
pretarea de cântece şi pre-
zentarea unor note de refe-
rinţă din viaţa şi activitatea
literară a marelui şi univer-
salului poet. 

(G. T.)

Cu ocazia împlinirii a
162 de ani de la naşterea
marelui dramaturg român I.
L. Caragiale, copiii de la
Centrul de zi pentru copii
Ibăneşti au participat la o
activitate instructiv-educa-
tivă intitulată „Caragiale şi
opera sa”.

Îndrumaţi de d-na educa-
tor Lavric Camelia, copiii l-
au omagiat pe marele scrii-
tor printr-o serie de colaje
PowerPoint şi prezentări de
materiale documentare care
le-a permis să descopere
universul fascinant al vieţii
şi al operei marelui scriitor.

Atraşi de umorul şi lim-
bajul folosit în celebra
operă literară „Dl Goe…”,

copiii au purtat o discuţie
interactivă ce a avut drept
scop identificarea momen-
telor subiectului literar,
apartenenţa operei la genul
epic, specia literară schiţă şi
nu în ultimul rând caracteri-
zarea personajului princi-
pal.

Obiectivele activi-
tăţii desfăşurate au fost:
dezvoltarea competenţelor
de comunicare, insuflarea
dragostei pentru carte şi
lectură, stimularea lucrului
în echipă, promovarea valo-
rilor literare în rândul elevi-
lor, cunoaşterea celor mai
importanţi scriitori ai litera-
turii române.

Copiii au apreciat activi-

tatea ca fiind utilă pentru
orele de literatură, motiv
pentru care şi-au exprimat
dorinţa de a se implica în
organizarea şi altor activi-
tăţi dedicate omagierii
scriitorilor români.

Elevii participanţi la
activitate: Atomei Iuliana,
Atomei Cosmin, Lăcustă
Alexandra, Căruntu Ionuţ,
Păvăleanu Adelina, Bejena-
riu Carp Andreea, Hriţcu
Onisim, Gorcea Silviu,
Vieru Alin, Cociu Larisa,
Ursan Bogdan, Ţîrliman
Cătălina, Ţîrliman Angeli-
ca, Aniculăesei Andreea,
Burduja Tudor, Motoc Ana-
Maria.

(G.T.)

Viscolul puternic şi căde-
rile abundente de zăpadă de
la sfârşitul lunii ianuarie şi
începutul lunii februarie au
creat probleme serioase per-
soanelor vârstnice, fără spri-
jin şi cu probleme de sănăta-
te în ceea ce priveşte condi-
ţiile de trai, respectiv aprovi-
zionarea cu lemne de foc,
alimente şi medicamente.

La iniţiativa domnului
primar al comunei Ibăneşti,
ing. Romică Magopeţ, prin
Serviciul de Asistenţă Socia-
lă şi Serviciul pentru Situaţii
de Urgenţă, s-a procedat la
acţiuni care să vină în spriji-
nul familiilor şi persoanelor
în vârstă, care nu-şi pot des-
zăpezi singuri gospodăria.

După o identificare ante-
rioară a tuturor persoanelor
aflate în situaţie de nevoie
datorită condiţiilor meteo
severe, echipe formate atât
din beneficiari ai venitului
minim garantat cât şi
membri ai SVSU au acţionat
la deszăpezirea manuală a
căilor de acces la gospodă-
riile persoanelor vârstnice
pentru a se putea asigura atât
accesul mijloacelor de inter-
venţie, cât şi un minim de
confort.

„Fenomenele meteorolo-
gice înregistrate în ultima
perioadă au avut un efect
negativ asupra persoanelor
vârstnice şi singure, aflate în
dificultate. 

De aceea am demarat o
serie de acţiuni care să vină
în sprijinul lor. Fiecare gos-

podărie aflată în zone greu
accesibile (Măgura, Cohâr-
leac etc.) a fost vizitată pen-
tru a i se distribui alimente
de strictă necesitate şi pentru
a degaja zăpada acumulată

în exces. Întreaga operaţiune
s-a desfăşurat cu promptitu-
dine şi eficienţă.” a precizat
domnul primar ing. Romică
Magopeţ.

(G.T.)

Activităţi cultural-
artistice de ziua
lui Eminescu

Caragiale omagi at de Centrul
de zi pentru copii Ibăneşti

Acţiuni de sprijinire a 
persoanelor vârstnice în
comuna Ibăneşti
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Perioada cuprinsă între
sfârşitul lunii februarie şi
începutul lunii martie este
o ocazie deosebită pentru
noi toţi de a sărbători iubi-
rea la superlativ. Pentru a
marca sărbătorile primă-
verii (Mărţişor) şi a cele-
bra iubirea (Dragobetele),
preşcolarii de la Grădiniţa
din Dumbrăviţa, însoţiţi
de părinţi şi îndrumaţi de
d-nele educatoare Popoiu
Filica, Bolohan Maria şi
Lucia Oboroc au desfăşu-
rat o activitate instructiv-
educativă intitulată
„Pomişorul iubirii”.

Menită să faciliteze şi
să îmbunătăţească relaţia
de comunicare dintre
părinţi – copii – educatoa-
re, activitatea a reunit un
trio formidabil în care fie-
care şi-a însuşit rolul pres-
tabilit şi a pus în practică
îndemânarea şi imaginaţia
pentru a crea simbolul
iubirii lor.

Pentru câteva ore,
părinţii au devenit parte-
nerii de joacă ai copiilor
lor, au desenat, au decupat
şi au „răsădit” un pomişor
al iubirii. Pe bucăţi verzi
de carton, mămicile au
desenat conturul mâinii
copilului lor, după care au
decupat inimioare din hâr-
tie roşie pentru a le aşeza

pe crenguţele copacului.
Vizibil emoţionaţi, părin-
ţii au avut ocazia să redes-
copere bucuria jocului, să
observe comportamentul
celor mici şi în acelaşi
timp să petreacă o zi de
neuitat în preajma lor.

Bucuroşi şi mulţumiţi
de activitatea desfăşurată,
părinţii şi-au exprimat
dorinţa de a colabora în
continuare şi de a repeta
această experienţă extrem
de benefică pentru  dez-
voltarea armonioasă şi
unitară a copilului. La rân-
dul lor, preşcolarii au fost
extrem de entuziasmaţi,
mândri şi fericiţi că părin-
ţii au fost dispuşi să parti-
cipe alături de ei la activi-
tăţile educative din cadrul
grădiniţei.

Activitatea desfăşurată
a avut următoarele obiec-
tive: eficientizarea relaţiei
familie-grădiniţă, dobân-
direa de către părinţi a
unor abilităţi de relaţiona-
re cu copiii, dezvoltarea
imaginaţiei şi a abilităţilor
de comunicare orală, cul-
tivarea sensibilităţii şi
aptitudinilor artistice ale
copiilor preşcolari, reali-
zarea unei strânse colabo-
rări dintre părinte-copil-
educatoare.

(G.T.)

Ca în fiecare an şcolar, elevii Şcolii
Gimnaziale „Ştefan cel Mare”, Ibăneşti
au participat la concursurile organizate
prin Proiectul Naţional ”Olimpiadele
Cunoaşterii”. 

Participarea la acest concurs a deve-
nit o tradiţie, elevii obţinând rezultate
deosebite încă de la prima ediţie din
2006. Activităţile iniţiate în proiect au
oferit elevilor ocazia afirmării sub
aspectele multiple ale personalităţii şi
pregătirii lor.

Prin derularea lui se urmăreşte spo-
rirea interesului elevilor pentru apro-
fundarea cunoştinţelor, dezvoltarea
creativităţii, a spiritului de echipă şi de
competiţie şi a spiritului umanitar.

La a IX-a ediţie, etapa I, elevii ibă-
neşteni au obţinut rezultate remarcabi-
le atât la faza judeţeană cât şi la faza
naţională. 

Din cei 37 de elevi înscrişi la limba
română şi matematică (elevi ai ciclu-
lui primar), 24 de elevi au obţinut
Locul I la faza naţională, după cum
urmează:

AIACOBOAIE SABRINA (clasa
I) –matematică

AMĂRICUŢEI RUBEN (clasa I)
–lb. română şi matematică

PĂVĂLEANU FLAVIUS (clasa
I) – lb. română

ROTARIU OANA (clasa I) – lb.
română şi matematică

RUMAGA RAREŞ (clasa I) – lb.
română şi matematică

TOPALĂ RĂZVAN (clasa I) – lb.
română şi matematică

AMARIE VALENTINA (clasa a
II-a) – lb. română şi matematică

ANICULĂESEI MARIAN (clasa
a II-a) – limba română

HARABAGIU DENISA (clasa a
II-a) – limba română

NANU ALEXANDRU (clasa a II
–a) – lb. română şi matematică

NEAGU CODRIN (clasa a II-a) –
lb. română şi matematică

SANDU PETRONEL (clasa a II-a)
– matematică

UNGUREANU  DUMITRI9A
(cl.a II-a) – lb. română şi matematică

BEJENARIU DENISA (clasa a III-
a) –matematică

AMĂRICUŢEI  NAOMI (clasa a
IV-a) – limba română

SOLCAN GEORGIANA (clasa a
IV-a) – limba română

La faza judeţeană 4 elevi au obţinut
Locul II,  3 elevi Locul III şi 3 elevi
menţiune.

Locul II – faza judeţeană
AMĂRICUŢEI TEOFIL (clasa a

III-a) – limba română
BERECHEA IUSTIN (clasa a III-

a) – limba română
PASCARIU  IONELA (clasa a IV-

a) – limba română
SOLCAN GEORGIANA (clasa a

IV-a) – matematică

Locul III – faza judeţeană
AMARIEI  ALEXANDRU (clasa

a IV-a) – matematică
LUPAŞCU  RAMONA (clasa a

IV-a) – limba română
RACU  MARIAN (clasa a IV-a) –

matematică
BEJENARIU  RĂZVAN (clasa a

III-a) – limba română
UNGUREANU  VALENTINA

(clasa. a III-a) – limba română
PURICE  SEBASTIAN (clasa a

IV-a) – matematică

Copiii au fost recompensaţi pentru
munca şi efortul depus cu diplome,
medalii şi mici cadouri.

În organizarea şi desfăşurarea con-
cursurilor „OLIMPIADELE CUNOAŞ-
TERII” elevii au fost îndrumaţi şi pre-
gătiţi de cadrele didactice din învăţă-
mântul primar, care s-au remarcat
printr-o implicare deosebită:

Înv. ALBOIU LUCIA – coordo-
nator principal

Prof. înv. primar  MORUZ
ELENA – coordonator clasă

Prof. înv. primar BRĂNDUŞERU
DANIELA – coordonator clasă

Prof. înv. primar BERECHEA
MIHAELA

Pentru că suntem la începutul semes-
trului II, elevii ibăneşteni şi-au exprimat
deja dorinţa de a participa şi la cea de-a
doua etapă a concursului care se va des-
făşura la sfârşitul lunii aprilie (25 aprilie
– limba română şi 30 aprilie – matemati-
că).

Felicitări atât pentru copii cât şi pen-
tru cadrele didactice implicate în proiect!

(înv. Alboiu Lucia)

Dumbrăviţa:
Parteneriat 
Grădiniţă – Familie:
Împreună pentru
copiii noştri ! 

Proiectul „Olimpiadele 
Cunoaşterii ” realizat la
Şcoala Gimnazială „Ştefan
cel Mare”, Ibăneşti
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Pentru a doua oară conse-
cutiv, trupa de teatru „LIZU-
CA” a Şcolii Gimnaziale
„Mihail Sadoveanu” Dum-
brăviţa a obţinut premiul I la
Concursul Naţional „Crean-
gă…la el acasă” (ediţia a V-
a), desfăşurat la Colegiul
Tehnic „Ion Creangă” din
Târgu Neamţ, în perioada 7-
8 aprilie 2014.

Coordonaţi de dna prof.
Simona Aiacoboaie, mem-
brii trupei LIZUCA (Batîr
Bianca, Găină Bianca, Ama-
rine Mihaela) au prezentat în
cadrul secţiunii de Interpre-
tare dramatică sceneta „Pro-
stia omenească”, adaptare
după povestea marelui scrii-
tor Ion Creangă.

Povestea drobului de sare
şi a bărbatului care pleacă în
lume să vadă dacă sunt
oameni mai proşti decât în
casa şi familia lui a stârnit
ropote de râs şi de aplauze

din partea publicului şi a
juriului, pe tot parcursul
spectacolului. 

În final, juriul de speciali-
tate a răsplătit prestaţia şi
talentul actoricesc al elevilor
cu un meritoriu loc I.

„A fost o concurenţă foar-
te mare, nu ne aşteptam la
premiul I deoarece au fost
trupe foarte bine pregătite,
dar am pornit la drum încre-
zători! Mulţumim d-nei pro-
fesoare pentru susţinere şi
îndrumare, juriului pentru
apreciere şi lui Dumnezeu
pentru reuşită! … Pentru a
doua oară mă simt ca într-un
vis! ” a spus Bianca Batâr.

Participarea la acest con-
curs a oferit elevilor posibi-
litatea de a redescoperi uni-
versul fascinant al marelui
prozator Ion Creangă, dra-
gostea pentru lectură, cultu-
ră şi spiritualitate româneas-
că.

Odată cu venirea primă-
verii şi demararea acţiunilor
de curăţenie specifice aces-
tui anotimp, una dintre prin-
cipalele cauze de incendiu o
reprezintă arderea în condi-
ţii necorespunzătoare a res-
turilor vegetale. 

În acest context, Serviciul
Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă, Ibăneşti reaminteş-
te locuitorilor comunei,
câteva prevederi legale spe-
cifice ce trebuie respectate
pe timpul desfăşurării acţiu-
nilor de igienizare a terenu-
rilor agricole sau de efectua-
re a curăţeniei în gospodării
prin arderea miriştilor, vege-
taţiei ierboase, gunoaielor,
deşeurilor şi a altor materia-
le combustibile.

Astfel, este interzisă:
- aprinderea focului pe

timp de vânt, deoarece scân-
teile şi resturile aprinse pot
fi purtate de vânt la distanţe
mari;

- executarea arderii în
zone care să permită propa-
garea focului la fondul fore-
stier, construcţii, reţele elec-
trice şi de comunicaţie;

- aprinderea şi menţine-
rea focului în câmp deschis
şi nesupravegheat;

- acoperirea cu pământ a
focarelor;

- desfăşurarea arderii pe
timp de noapte;

OBLIGAŢII:
- supravegherea perma-

nentă a arderii;
- colectarea în grămezi a

vegetaţiei uscate şi a resturi-
lor vegetale în cantităţi ast-
fel încât arderea să poată fi
controlată;

- stingerea totală a focului
înainte de părăsirea locului
arderii;

- asigurarea mijloacelor şi

materialelor pentru stinge-
rea eventualelor incendii;

- curăţarea de vegetaţie a
suprafeţei din jurul fiecărei
grămezi pe o distanţă de 5
m;

- pe terenurile în pantă,
arderea miriştii se face por-
nind din partea de sus a pan-
tei;

- parcelarea miriştii în
suprafeţe de maximum 10

ha, prin fâşii arate;
- izolarea zonei de ardere

faţă de căi de comunicaţie,
construcţii, culturi agricole
vecine, instalaţii, fond fore-
stier, prin executarea de fâşii
arate;

- asigurarea până la finali-
zarea arderii a personalului
de supraveghere şi stingere
a eventualelor incendii;

- asigurarea, în cazul

suprafeţelor de ardere mai
mari de 5 ha, a unui plug, a
unei cisterne cu apă, a mij-
loacelor de tractare şi a per-
sonalului de deservire.

ATENŢIE: Igienizarea
terenurilor prin incendiere
se face după ce s-a obţinut
acordul de la Agenţia pentru
Protecţia Mediului şi permi-
sul de lucru cu foc de la Pri-
mărie.

Pentru nerespectarea
regulilor şi măsurilor de apă-
rare împotriva incendiilor
specifice utilizării focului
deschis pentru arderea miriş-
tilor, vegetaţiei uscate şi res-
turilor vegetale, cetăţenii
riscă sancţiuni contravenţio-
nale cuprinse între 100 –
2500 lei, conform H.G.R.
537⁄2007 privind stabilirea
şi sancţionarea contravenţii-
lor la normele de prevenire
şi stingerea incendiilor.

„În decursul anului 2013,
pe teritoriul comunei Ibă-
neşti nu au fost înregistrate
incendii datorate arderilor
necontrolate şi ne dorim în
continuare să evităm şi să
preîntâmpinăm astfel de
evenimente neplăcute. De
aceea, reamintim locuitori-
lor principalele reguli şi
măsuri de prevenire a incen-
diilor specifice utilizării
focului deschis. Respectarea
lor este o obligaţie civică şi
morală a fiecărui cetăţean
prin intermediul cărora ne
protejăm viaţa, bunurile
materiale şi mediul înconju-
rător! Aşadar, maximă aten-
ţie şi prudenţă în utilizarea
focului, în demararea acţiu-
nilor de curăţenie specifice
acestui anotimp!” a precizat
domnul primar ing. Romică
Magopeţ.

(G.T.)

Premiul I pentru Trupa de teatru „LIZUCA”
de la Şcoala „Mihail Sadoveanu” 
Dumbrăviţa la un concurs naţional

SVSU Ibăneşti: Cetăţeni, nu uitaţi: Printr-un comportament
preventiv vă protejaţi viaţa şi bunurile materiale!
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Magopeţ Romică, Aboghioaie Petru, Magopeţ Mariana, Lavric Camelia, Racu Sergiu, Turtă Geanina.Colectivul 
de redacţie

Diabetul zaharat este
una dintre cele mai răspân-
dite boli cronice netransmi-
sibile şi cea mai frecventă
boală endocrină. Se carac-
terizează prin tulburări ale
întregului metabolism, în
special ale metabolismului
glucidelor şi prin complica-
ţii care afectează ochii,
rinichii, nervii şi vasele de
sânge. În esenţă, diabetul
zaharat este o boală in care
organismul nu produce
destula insulină sau nu o
foloseşte eficient.

Cauze
Cauzele diabetului zaha-

rat sunt elucidate doar par-
ţial. Pe de o parte, se ştie că
apariţia ambelor tipuri de
diabet este legată într-o
oarecare măsură de factorii
ereditari, genetici. Pe de
alta parte, un rol important
îl reprezintă şi factorii de
mediu (un virus care infec-
tează celulele beta, produ-
cătoare de insulină, din
pancreas), greutatea corpo-
rală excesivă şi lipsa de
exerciţiu fizic (sedentaris-
mul), stresul psihic excesiv,
excesul de produse zaha-
roase, fumatul, consumul
excesiv de alcool.
Simptome
Simptomele diabetului

zaharat variază de la caz la
caz. În general, diabetul se
caracterizează prin creşte-
rea peste normal a concen-
traţiei de glucoză în sânge
(hiperglicemie), cu sau fără
eliminarea de zahar prin
urina (glicozurie). Alte
simptome care pot să apară
sunt: setea excesiva cu
aport crescut de apă, elimi-
narea de urina în cantităţi
mari şi foamea excesivă cu
ingestia de alimente în can-
tităţi mari. Când pot fi iden-
tificate tulburări sau condi-
ţii patologice care cauzează
sau favorizează dezvoltarea

bolii diabetice, vorbim de
diabet zaharat secundar.
Printre cauzele care pot
conduce la diabetul zaharat
secundar se numără: boli
care afectează pancreasul
(de exemplu pancreatita
cronică  a alcoolicilor), tul-
burări hormonale (de
exemplu agromegalia, feo-
cromocitomul, boala Cus-
hing), acromagalia, diabe-
tul indus de medicamente
şi substanţe chimice, diver-
se boli genetice etc. În
funcţie de mecanismul de
apariţie, există diabet zaha-
rat de tip 1 şi diabet zaharat
de tip 2.

Diabetul de tip 1 poate
debuta brusc, cu sete, uri-
nare în exces, apetit crescut
şi pierdere în greutate. Per-
soanele cu diabet de tip 1
pot avea greutate normală
sau pot fi subponderale, în
funcţie de intervalul de
timp dintre debutul simpto-
melor şi începutul trata-
mentului. De regulă, în
cazul diabetului de tip 1,
odată ce simptomele s-au
dezvoltat, este necesară
administrarea insulinei.
Acest tip de diabet îşi face
simţită prezenţa de regulă
înainte de 40 de ani, dar
exista şi pacienţi la care
diabetul de tip 1 survine în
mod atipic, târziu în viaţă,
la vârsta de 50 de ani sau
chiar mai târziu, în cazuri
rare. De obicei, pacienţii cu
diabet de tip 1 apărut la o
vârsta mai înaintată nu sunt
obezi ca cei care suferă de
diabet de tip 2.

Diabetul de tip 2 debu-
tează de obicei la mijlocul
vieţii sau mai târziu. De
regulă, pacientul cu diabet
zaharat de tip 2 este obez
sau supraponderal. De ase-
menea, la aceşti diabetici,
simptomele apar şi se
manifestă treptat. Daca

pacientul reuşeşte să-şi
controleze greutatea corpo-
rală prin măsurile dietetice,
respectiv prin administra-
rea de medicamente anti-
diabetice cu administrare
pe cale orală, nu este nece-
sară administrarea insuli-
nei. Există destul de mulţi
pacienţi cu diabet de tip 2
la care se aplică insulinote-
rapia. Diabetul zaharat de
tip 2 apare de obicei la
adulţii de vârstă mijlocie
(40 de ani) sau mai târziu,
mai cu seamă la persoane
supraponderale. În acest
caz, organismul continuă să
producă insulină, dar
aceasta nu îşi poate înde-
plini rolul în mod normal.
Acest al doilea tip de diabet
nu necesită de regulă trata-
ment cu insulină, fapt pen-
tru care s-a şi numit diabet
zaharat non - insulino-
dependent.

Trebuie însă menţionat
faptul că dependenţa de
insulină nu înseamnă în
mod obligatoriu că pacien-
tul va urma terapia cu insu-
lină; de asemenea, termenul
de non - insulino-dependent
nu se suprapune întotdeau-
na cu absenţa tratamentului
insulinic. Experţii conside-
ră mai degrabă că noţiunea
de „insulino-dependent"
atrage atenţia asupra faptu-
lui că, în absenţa adminis-
trării insulinei, pacientul
prezintă risc de cetoacidoză
diabetică. Cu alte cuvinte,
termenii „insulinodepen-
dent" si „non – insulino-
dependent" descriu de fapt
stări fiziologice (predispo-
ziţia, respectiv rezistenţa la
cetoacidoză), în timp ce
termenii „tip 1" şi „tip 2" se
referă la mecanismul pato-
genic, autoimun (în tipul 1)
şi nonautoimun (în tipul 2).                 

Asistent medical
comunitar, Racu Sergiu

Aşa cum probabil mulţi
dintre dumneavoastră ştiţi
deja, din data de 15 martie a
intrat în vigoare ordinul care
prevede că toţi câinii cu stă-
pân trebuie identificaţi prin
microcipare şi înregistraţi in
Registrul de Evidenţă a Câi-
nilor cu Stăpân (R.E.C.S.). 

Microcipul este un dispo-
zitiv de mărimea unui bob de
orez ce se introduce sub pie-
lea animalului, între omoplaţi
cu ajutorul unei seringi spe-
ciale, de unică folosinţă. Fie-
care microcip are un cod unic
care poate fi citit doar cu aju-
torul unor aparate speciale.
Procedura de implantare a
microcipului este simplă şi
nu provoacă suferinţă sau
hemoragie animalu-
lui.Microciparea  are o serie
de avantaje, fapt ce a dus la
alegerea acestei metode de
identificare a câinilor:

- procedura simplă de
implantare;

- citirea rapidă a codului
de identificare;

- durează toata viaţa ani-
malului;

- se poate realiza la orice
vârstă.

Câinii vor trebui identifi-
caţi până la data de 1 ianuarie
2015 sau înainte de vânzarea,
donarea sau scoaterea în spa-
ţii publice a acestora. Câinii
nou-născuţi vor fi identificaţi
în termen de maxim 90 de
zile de la naştere. In acest
sens, proprietarii de câini vor
solicita identificarea electro-
nică cu microcip şi vor pune
la dispoziţia medicilor veteri-
nari, operatoriai R.E.C.S.,
documentele şi informaţiile

de identificare necesare.
Odată cu înregistrarea în
R.E.C.S., medicul veterinar
va completa fiecărui câine
cate un carnet de sănătate în
care vor fi înregistrate şi
actualizate toate informaţiile
cu privire la deparazitări,
vaccinări şi sterilizare. Pro-
prietarii de câini au obligaţia
de a deţine asupra lor acest
carnet ori de câte ori vor
scoate câinii în spaţii publice.

În caz de vânzare, cumpă-
rare, pierdere, dispariţie, furt,
donaţie sau moarte, proprie-
tarii trebuie sa notifice eveni-

mentul medicului veterinar
de liberă practică, utilizator
R.E.C.S. în termen de maxim
7 zile. Costurile legate de
identificarea şi înregistrarea
câinilor vor fi suportate de
proprietarii acestora. Măsura
a fost luată în urma numeroa-
selor incidente în care au fost
implicate persoane muşcate
de câini. Cei care nu se vor
conforma cerinţelor legislati-
ve vor risca amenzi cuprinse
între 2000 şi 5000 RON.

Medic veterinar,
Dr. Alboiu Maria 

Alexandra

Identificarea şi
înregistrarea
câinilor cu stăpân

DIABETUL ZAHARAT
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„Spune-mi şi voi uita,
arată-mi şi poate îmi voi
aminti, implică-mă şi voi
înţelege”(John Gay) 

În spiritul cerinţelor educa-
tive actuale şi al promovării
principiilor educaţiei pentru
schimbare, din cadrul Proiec-
tului Naţional „Curcubeul
Schimbării” preşcolarii de la
Grădiniţa din Dumbrăviţa, în
parteneriat cu elevii clasei a
IV-a de la Şcoala Gimnazială
„Mihail Sadoveanu” Dum-
brăviţa au desfăşurat o nouă
activitate educativă care des-
crie copiii ca având 100 de
căi de a gândi şi învăţa, prin
muncă, la fel de bine ca şi
prin joacă. 

Cele 100 de limbaje sunt
considerate a fi limbaje sim-
bolice care prezintă numeroa-
sele aspecte ale potenţialului
unui copil, abilităţile şi încli-
naţiile sale. Acestea reprezin-
tă cele mai importante căi de
comunicare prin intermediul
cărora cei mici învaţă şi se
dezvoltă armonios.

Îndrumaţi de d-nele educa-
toare Lucia Oboroc, Maria
Bolohan şi d-na prof. înv. pri-

mar Angela Dodu copiii par-
teneri în Proiectul „Curcubeul
Schimbării” au realizat o
expoziţie cu lucrări deosebite
(desene, felicitări, obiecte
decorative etc.), cu caracter
practic şi plastic, în care au
îmbinat cu succes materialele
reciclabile cu cele convenţio-
nale.

În atelierele de lucru, copi-
ii au avut ocazia să-şi expri-
me cunoştinţele şi emoţiile,
să-şi manifeste creativitatea şi
spontaneitatea într-un mod
plăcut şi interactiv. Munca în
echipă şi schimbul de idei au
permis conturarea unor ade-
vărate opere de artă în care
fiecare copil şi-a pus în prac-
tică îndemânarea şi talentul.
De asemenea, preşcolarii
Grupei Mari şi Mijlocii au
susţinut şi un mic recital de
cântece şi poezii dedicate pri-
măverii.

Activitatea a avut drept
obiectiv modelarea personali-
tăţii copiilor prin stimularea
imaginaţiei şi creativităţii în
vederea pregătirii pentru afir-
mare şi exersarea abilităţilor
personale.

(G.T.)

Joi, 27 februarie 2014,
ora 11:00 la Căminul Cultu-
ral din comuna Ibăneşti a
avut loc o întâlnire a fermie-
rilor din localitate cu repre-
zentanţii Centrului Local
APIA Dorohoi, pentru a afla
care sunt noutăţile în mate-
rie de finanţare pentru cam-
pania din acest an, dar şi
pentru campania din 2015. 

În prezenţa domnului pri-
mar ing. Romică Magopeţ,
locuitorii care doresc să
acceseze fonduri europene,
au fost informaţi despre
noile măsuri şi condiţiile

care trebuie îndeplinite pen-
tru accesarea fondurilor.

Pentru a beneficia de
sprijin financiar, fermierii
ibăneşteni trebuie să se pre-
zinte la sediul APIA în
perioada 3 martie – 15 mai
2014, pentru a completa şi a
depune cererea de plată în
format standard. Pentru
depunerea cererii după data
de 15 mai, se vor aplica
penalităţi de 1% pentru fie-
care zi lucrătoare de întâr-
ziere. După data de 9 iunie,
cererea de plată nu mai este
admisă la calculul plăţii

pentru anul în curs.
În 2014 – anul tranziţiei

către Noua Politică Agrico-
lă Comună, cetăţenii pot
beneficia de sprijin finan-
ciar din fondurile europene
şi de la bugetul naţional în
cadrul următoarelor sche-
me⁄măsuri de sprijin:

- Schema de plată unică
pe suprafaţă (SAPS);

- Ajutoarele Naţionale
Tranzitorii (ANT) 

- Schema de plată separa-
tă pentru zahăr;

- Plăţi compensatorii
pentru măsurile de dezvol-

tare rurală: 
Măsura 211 – Plăţi com-

pensatorii pentru zonele
montane defavorizate – se
continuă numai prin prelun-
girea angajamentelor exis-
tente. Nu se mai acceptă
angajamente noi;

Măsura 212 – Plăţi com-
pensatorii pentru zonele
specific şi semnificativ
defavorizate din punct de
vedere natural – se continuă
angajamentele aflate în des-
făşurare ca angajamente
multianuale. Angajamentele
începute în anul 2014 nu

mai sunt angajamente mul-
tianuale;

Măsura 214 – Plăţi de
Agro-mediu – se continuă
numai prin prelungirea
angajamentelor existente.
Nu se mai pot încheia anga-
jamente noi.

De asemenea, reprezen-
tanţii APIA au reamintit fer-
mierilor care sunt condiţiile
şi obligaţiile care trebuie
îndeplinite pentru a putea
beneficia de sprijin finan-
ciar:

- Să exploataţi un teren
agricol cu o suprafaţă de cel
puţin 1 ha, iar suprafaţa par-
celei agricole să fie de cel
puţin 0,3 ha; în cazul viilor,
livezilor, culturilor de
hamei, pepinierelor viticole
sau arbuştilor fructiferi,
suprafaţa minimă a parcelei
trebuie să fie de cel puţin
0,1 ha.

- Să declaraţi corect toate
suprafeţele şi culturile;

- Să identificaţi şi să deli-
mitaţi corect fiecare parcelă
agricolă exploatată;

- Să respectaţi cerinţele
minime privind utilizarea
produselor de protecţie a
plantelor şi a fertilizanţilor
pentru toată suprafaţa fer-
mei, în cazul în care solici-
taţi plată pentru măsura
agro-mediu;

- Să declari toate parcele-

le agricole şi să respectaţi
normele de ecocondiţionali-
tate pe toată suprafaţa agri-
colă a fermei;

- Să păstraţi evidenţa
activităţilor agricole corela-
te cu implementarea cerin-
ţelor de agro-mediu pe o
perioadă de 5 ani începând
de la data la care aţi semnat
Angajamentul cu APIA.

Dacă nu respectaţi toate
condiţiile şi obligaţiile care
vă revin, se aplică sancţiuni
sau chiar excludere de la
plată!

„Este foarte important ca
cetăţenii să cunoască paşii
corecţi prin care pot benefi-
cia de sprijin financiar din
fondurile europene şi de la
bugetul de stat, care le sunt
drepturile şi obligaţiile.
Pentru ca totul să decurgă
normal şi fără probleme
este absolut necesar să exis-
te o comunicare şi o colabo-
rare permanentă între APIA,
Primărie şi fermieri.”, a
menţionat domnul primar
ing. Romică Magopeţ.

Localnicii care nu au
putut participa la această
întâlnire pot afla detalii şi
informaţii suplimentare de
la personalul care desfăşoa-
ră activităţi privind Regis-
trul Agricol din cadrul Pri-
măriei comunei Ibăneşti.

(G. T.)

„Cele 100 de limbaje ale copilului ”
la Grădiniţa din Dumbrăviţa

Ibăneşti: Întâlnire a cetăţenilor cu reprezentanţii APIA


