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ANUNŢ

Primarul comunei Glodeanu Sărat va organiza, în data de 1 iunie, Ziua Internaţională a Copilului, o petrecere dedicată tuturor copiilor din 
comună, la Şcoala Glodeanu Sărat. Pentru copiii din satele Ileana, Pitulicea şi Căldăruşanca va fi  asigurat transportul gratuit.

„Sărbătoarea comunei noastre, 
bucuria de a fi  împreună!”

„Zilele comunei Glodeanu Sărat reprezintă un 
prilej de sărbătoare pentru întreaga comunitate.
Festivităţile care marchează aceste zile sunt pline 

de emoţie pentru noi toţi, cu atât mai mult cu cât 
este vorba de o primă ediţie a unei manifestări de 
acest fel.
Încrezători în faptul că organizarea şi 

desfăşurarea evenimentului se vor ridica 
la înălţimea aşteptărilor, invităm întreaga 
comunitate să ia parte la momentele ce îi sunt 
dedicate. 

Considerăm această manifestare o sărbătoare de 
suflet a noastră, a tuturor, o modalitate prin care 
noi toţi să fim alături unii de ceilalţi, într-un 
număr cât mai mare.
Nădăjduim că Zilele comunei Glodeanu Sărat vor 

deveni o tradiţie, în virtutea căreia, an de an, să 
redescoperim bucuria revederii, a bunei dispoziţii, 
să lăsăm deoparte - fie şi numai pentru câteva 
ore - grijile şi problemele”, a declarat primarul 
comunei Glodeanu Sărat, domnul Neculai Stoica. 

l l l d d f b d

 În data de 2 iunie, în satele Glodeanu Sărat şi Pitulicea, Primăria Glodeanu Sărat va organiza manifestări în 
cinstea Eroilor Neamului, prilej cu care veteranii de război şi urmaşii eroilor martiri vor primi distincţii în semn 

de recunoaştere şi apreciere pentru sacrifi ciile şi eroismul domniilor lor.

Pacienţii noului medic 
de familie din satul 
Pitulicea, foarte mulţumiţi 
de colaborarea cu 
acesta şi încântaţi de 
profesionalismul noii 
asistente

Profesorul Nicolae TRIŞCAŞ, director al Şcolii cu clasele I-VIII 
Glodeanu Sărat:

„Sportul înseamnă sănătate, iar aceasta reprezintă cel 
mai de preţ lucru după care alergăm fi ecare“

Copiii de la şcoala din 
Pitulicea, implicaţi 
în toate acţiunile 
derulate în unitatea 
de învăţământ 77ţ
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Irina Loghin la 
„Zilele comunei 
Glodeanu Sărat”
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Cuvintele sunt cărările faptelor. (Sf. Ioan Gură de Aur)
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Prevenţia primară, 
cea specifi că, 
promovarea 
sănătăţii, 
supravegherea 
acesteia, 
asigurarea 
îngrijirilor 
medicale curente, 
coordonarea 
serviciilor medicale 
în raport cu nevoile 
concrete ale 
bolnavului sunt 
doar câteva dintre 
atribuţiile unui 
medic de familie.

În ce fel îşi 
îndeplineşte 

aceste atribuţii noul medic de 
familie de la dispensarul din 
Pitulicea, la care sunt înscrişi 
nu mai puţin de 1.600 de 
pacienţi, mult peste aşteptările 
doctorului Romeo Murariu care 
se aştepta la preluarea unui 
număr de 900 de persoane, dar 
şi cât de mulţumiţi sunt ei de 
activitatea desfăşurată în cadrul 
cabinetului sunt lucruri pe care 
le-am afl at chiar de la câţiva 
dintre aceştia.

Astfel, Denisa Barbu ne-a spus: 
„Sunt foarte mulţumită de felul în 
care domnul doctor are grijă de noi, 
pacienţii săi, este realmente interesat 
de problemele de sănătate pe care le 

avem, şi ne consultă personal, spre 
deosebire de alţi medici, care lăsau 
în seama asistentei toate operaţiunile 
necesare unei consultaţii.“

„Sunt înscris ca pacient aici, la noul 
nostru medic şi vreau să spun că 
sunt foarte mulţumit de felul în care 
benefi ciem de serviciile medicale. 
Sunt alţi medici care nu îşi respectă 
programul de lucru, însă domnul 
doctor de acum îşi face treaba 
cum se cuvine, atât ca prezenţă 
la dispensar, cât şi din punctul de 
vedere al actului medical“, este de 
părere domnul Petre Cazacu.

De la o altă pacientă, doamna 
Matilda Gârea, care tocmai ieşea din 
cabinetul medicului de familie, am 

afl at că „domnul doctor este un om 
cumsecade, este foarte bine pregătit 
dar şi interesat să rezolve problemele 
de sănătate pe care le întâmpinăm. 
Sunt mulţumită şi de faptul că nu sunt 

nevoită să parcurg distanţe foarte 
mari atunci când am nevoie de o 
reţetă sau de o consultaţie, pentru că 
eu locuiesc în satul Pitulicea şi îmi ia 
destul de puţin timp să ajung până 
aici, la cabinetul medicului.“

„Vin la noul doctor pentru a doua 
oară, este un om foarte cumsecade, 
răbdător şi bine pregătit. M-am 
simţit foarte bine după tratamentul 
prescris, cu toate că sufăr de o boală 
cronică. Singurul lucru de care îmi 
pare rău este că domnul doctor şi 
doamna asistentă nu au avut parte 
de o primire demnă de pregătirea 
dumnealor pentru că pitulicenii nu 
sunt nişte oameni necivilizaţi dar 
s-au lăsat infl uenţaţi de unii care au 

interese personale. Sperăm, atât 
eu cât şi soţia mea, ca domnul 
doctor să rămână în satul nostru 
mult timp de-acum înainte. Să-i 
dea Dumnezeu sănătate şi putere 
de muncă!”, ne-a declarat un 
alt pacient ce se îndrepta spre 
cabinetul noului medic de familie.

„E prima oară când vin la noul 
doctor de familie din Pitulicea, 
şi nu mi-am făcut încă o părere 
despre serviciile medicale oferite 
de acesta. Cred, totuşi, că are 
o bună pregătire şi este chiar 
interesat să îşi ajute pacienţii, 

vom fi  mulţumiţi de el şi nu vor exista 
probleme“, ne-a spus, în fi nalul 
reportajului nostru, o altă pacientă 
a noului medic de familie din satul 
Pitulicea.

Pacienţii noului medic de familie din satul Pitulicea, foarte mulţumiţi de 
colaborarea cu acesta şi încântaţi de profesionalismul noii asistente

„Oferim de fi ecare dată 
ajutor material tuturor 
bisericilor din localitate“, ne 
spunea, nu demult, domnul 
Neculai Stoica, edilul 
comunei Glodeanu Sărat 
care are numai cuvinte de 
laudă despre inimosul preot 
din satul Căldăruşanca. Că 
lucrurile stau aşa şi, mai 
mult, că acest sprijin este 
unul constant şi de fi ecare 
dată binevenit, sunt detalii 
pe care le-am afl at de la 
părintele Gheorghe Tatu, 
preot în satul Căldăruşanca, 
pe care l-am găsit, chiar în 
parohie 

„Mi-am început activitatea 
ca preot în Glodeanu 
Sărat, am activat trei ani 
la biserica din Glodeanu 
Cârlig, pe care am şi 
renovat-o, am construit 

o biserică nouă în satul 
Pitulicea, în 1988, cu toată 
opoziţia regimului de atunci, 
care dărâma pe timpul 
zilei tot ce construiam noi 
noaptea, iar în 1998 am 
construit biserica din centrul 
satului Pitulicea, chiar dacă 
terenul respectiv fusese dat 
în proprietate unui cetăţean 
care deschisese acolo o 
cârciumă; după mulţi ani 
de eforturi, am reuşit să ne 
recuperăm terenul bisericii, 
pe care îl deţineam încă 
de pe vremea domniei 
lui Alexandru Ioan Cuza, 
edifi când actualul lăcaş de 
cult din satul Pitulicea.

Administraţia locală ne-a 
pus la dispoziţie un teren 
unde a început încă din 
anul 2008 construcţia 
complexului parohial pe 
care nădăjduim, cu ajutorul 

lui Dumnezeu, să-l fi nalizăm 
curând. Am realizat foarte 
multe lucruri frumoase 
aici şi dorim să înfi inţăm 
şi un centru social pentru 
copiii străzii sau mamele 
abandonate.

Enoriaşii la care am apelat 
pentru a ajuta biserica lui 
Iisus ne-au sprijinit foarte 
mult, la fel şi domnul primar 
Stoica.

„Vom sprijini cât vom 
putea de mult orice iniţiativă 
la nivel local care vizează 
interesul comunităţii. Mă 
bucur că avem în comună 
oameni precum părintele 
Tatu care este un neobosit 
slujitor al bisericii, un 
optimist „incurabil” care prin 
ceea ce a realizat este un 
exemplu demn de urmat”, 
ne-a declarat primarul 
comunei.

Comunitatea din Glodeanu Sărat, 
aproape de biserică
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Programul manifestării „Zilele comunei 
Glodeanu Sărat”, 21 – 22 mai- Ediţia I

Deschiderea ofi cială a 
sărbătorii va avea loc 
începând cu ora 1400 pe 
amplasamentul târgului 
săptămânal din satul 
Glodeanu Sărat, după cum 
urmează:
 *Slujba religioasă.
 *Conferirea titlului de 

„Cetăţean de onoare” al 
comunei Glodeanu Sărat 
unor personalităţi locale.
 *Acordarea unor diplome 

de excelenţă în semn de 
recunoaştere şi apreciere 
pentru activitatea 
desfăşurată de locuitori 
ai comunei noastre sau 
pentru longevitatea de 
excepţie a unor căsnicii.
 *Program cultural-

artistic al copiilor şi 
tinerilor din comuna 
noastră
 Sâmbătă vor susţine 

recitaluri artişti şi formaţii 
de muzică românească, 
printre care: Nemuritorii, 
Liviu Puştiu, Alessia, 
Mădălina Manolache şi 
Gabriela Bolocan.
 Sâmbătă seara, special 

pentru tineri, va fi  
organizată o discotecă în 
aer liber a cărei gazdă va fi  
DJ & MC . 
 Duminică, în 

Glodeanu Sărat, 
vor veni: Irina 
Loghin, Mario 
Buzoianu, 
George Mitrea 

(ex-Savoy), Ana Sorela 
Mladin şi Dana Dobre.
 Prezentatorul 

spectacolului va fi  George 
Mitrea. 
 Manifestarea cultural-

artistică va fi  încheiată 
cu un spectaculos foc de 
artifi cii, duminică seara.
IMPORTANT: Pentru 

locuitorii din satul 
Căldăruşanca va fi  pus 
la dispoziţie un mĳ loc de 
transport gratuit, special 
pentru acest eveniment.
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Reporter: Domnule 
Nicolae Trişcaş, sunteţi 
profesor de educaţie 
fi zică. Ce reprezintă pentru 
dumneavoastră sportul?
Nicolae Trişcaş: Sunt 

convins că, pentru fi ecare 
dintre noi, sportul înseamnă 
sănătate, iar aceasta 
reprezintă cel mai de preţ 
lucru după care alergăm 
fi ecare. Educaţia pentru 
sănătate trebuie să înceapă 
încă de la grădiniţă cu 
programe educaţionale 
care să-i ajute pe copii să 
se implice în activităţi fi zice, 
fi e sporturi de echipă, fi e 
individuale.
Consider că trebuie să 

realizăm cu toţii importanţa 
sportului în vieţile noastre 
pentru a avea un viitor mai 
bun, mai frumos şi, cel mai 
important, mai sănătos. Aşa 
cum au spus strămoşii noştri 
latini: „Mens sana in corpore 
sano“, o minte sănătoasă 
stă întotdeauna într-un corp 
sănătos, iar acesta nu poate 
fi  dobândit decât în urma 
sportului. Astfel, atunci când 
te simţi bine in pielea ta, în 
trupul tău, atunci şi gândirea 
ta e mult mai limpede. Fie că 
ne place sau nu, bunăstarea 
existenţei unei persoane 
depinde într-o proporţie 
covârşitoare de mişcare.

Reporter: Având în 
vedere importanţa 
sportului pentru copii, 
spuneţi-ne care sunt, în 
opinia dumneavoastră, 
sfaturile ce trebuie urmate 

de către părinţii acestora?
Nicolae Trişcaş: Trebuie 

să pornim de la dorinţa 
fi ecărui părinte de a avea 
un copil sănătos, vioi, 
dar puţini ştiu că numai 
sportul poate îndeplini 
aceste deziderate. Sportul 
contribuie la o sănătoasă 
dezvoltare a sistemului 
osos, muscular, respirator 
şi circulator. Un copil căruia 
nu îi place mişcarea are 
mari şanse să devină un 
introvertit morocănos, 
care socializează greu cu 
ceilalţi copii. Cu cât timpul 
petrecut în faţa calculatorului 
sau televizorului este 
mai îndelungat, cu atât 
cresc şansele instalării 
sedentarismului. Un copil 
care nu face sport este mai 
puţin rezistent. Mişcarea în 
aer liber are un rol important 
în creşterea imunităţii 
organismului în faţa infecţiilor 
şi bolilor. Putem spune că 
sportul îţi merge direct la 
inimă. De asemenea, pentru 
copil, sportul reprezintă un 
prilej ideal de a-şi însuşi 
valori ca solidaritatea, spiritul 
de echipă, având chiar rol 
socializator. Prin urmare, 
noi toţi care trăim prezentul, 
dar avem rolul important 
de a schiţa şi de a construi 
viitorul copiilor noştri, trebuie 
să avem iniţiative, să fi m noi 
înşine atenţi la tot ce este lor 
util şi să-i îndrumăm către 
terenurile şi sălile de sport.

Reporter: Consideraţi 
că la nivelul comunei 

Glodeanu Sărat există 
infrastructura necesară 
desfăşurării activităţilor 
sportive?
Nicolae Trişcaş: În primul 

rând este de remarcat efortul 
depus de actuala conducere 
a Primăriei Glodeanu 
Sărat, în special a domnului 
primar ing. Neculai Stoica 
pentru realizarea celei mai 
importante investiţii pentru 
copiii şi tinerii comunităţii 
noastre - sala de sport 
de nivel competiţional. 
Este o realizare extrem 
de importantă având în 
vedere numărul mare de 
copii şi tineri la nivelul 
localităţii noastre, precum 
şi dorinţa acestora de a 
practica diverse sporturi. Nu 
trebuie omise şi proiectele 
ce vizează amenajarea 
a două terenuri de sport 
în satele Căldăruşanca şi 
Ileana. Consider că există la 
nivelul comunei Glodeanu 
Sărat o infrastructură 
optimă desfăşurării activităţii 
sportive.

Reporter: Care sunt 
preformanţele sportive 
ale copiilor şi tinerilor din 
comuna Glodeanu Sărat? 
Nicolae Trişcaş: Este 

minunat să ai performanţe, 
să obţii respectul 
adversarului, însă cel mai 
important este să participi în 
competiţii, să ajungi acolo, 
să concurezi, să-ţi faci noi 
prieteni, să fi i ambasadorul 
localităţii tale. Glodeanu 
Sărat a ţinut întotdeauna 

Profesorul Nicolae TRIŞCAŞ, director al Şcolii cu clasele I-VIII Glodeanu Sărat:

„Sportul înseamnă sănătate, iar aceasta reprezintă 
cel mai de preţ lucru după care alergăm fi ecare“
Sportul din localitatea Glodeanu Sărat a evoluat foarte mult în 

ultima perioadă sub aspectul rezultatelor remarcabile obţinute de 
către elevii Şcolii cu clasele I-VIII Glodeanu Sărat la numeroasele 
competiţii sportive judeţene, zonale şi naţionale, dar şi al promovării 
celor mai talentaţi tineri la diverse cluburi şi licee sportive.
Am afl at, astfel, care au fost factorii ce au contribuit la dezvoltarea 
şi lansarea localităţii Glodeanu Sărat în circuitul competiţiilor sportive 
de la domnul profesor Nicolae Trişcaş, director al Şcolii cu clasele 
I-VIII Glodeanu Sărat.
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„capul sus“ în competiţiile 
sportive obţinând rezultate 
foarte bune, câteodată chiar 
peste aşteptări, în competiţiile 
de fotbal, handbal, rugby etc. 
disputate pe plan local, cât şi 
pe teritoriul întregii ţări. Astfel 
trebuie să evidenţiez în mod 
special performanţa rugbyştilor 
în cadrul 
Olimpiadei 
Naţionale a 
Sportului Şcolar, 
care a obţinut 
locul 4 pe ţară, 
şi premiul Fair 
Play, fi ind prima 
echipă din 
istoria localităţii 
califi cată într-un 
turneu fi nal de 
nivel naţional. 
De altfel, trebuie 
să remarcăm 
câştigarea, în 
ultimii doi ani, de către această 
echipă, a titlului de campioană 
judeţeană, zonală, dar şi a 
diverselor competiţii judeţene 
şi naţionale. Handbalul a fost 
şi rămâne sportul preferat al 
tinerilor din Glodeanu Sărat, 
fi ind sportul care a adus numele 
localităţii noastre în prim-planul 
handbalului buzoian. 

Reporter: Aveţi sportivi 
promovaţi în sportul de 
performanţă?
Nicolae Trişcaş: Fiecare copil 

visează să ajungă într-o bună 
zi la o echipă de performanţă, 
şi, ca de fi ecare dată, ajung cei 
mai talentaţi. Este o mândrie 
pentru noi să avem asemenea 
tineri, să-i promovăm în sportul 
de performanţă, să ducă pe 
mai departe numele localităţii 
noastre. Astfel, jucătorul de 
rugby Ene Vasilică face parte 
acum din echipa de rugby 
a Clubului Sportiv Steaua 
Bucureşti, fotbalistul Drăguţ 

Marius a evoluat la divese 
echipe cu nume din fotbalul 
românesc - Unirea Urziceni, 
Flacăra Moreni, CS Bacău, 
Gloria Buzău, în prezent 
activând la Unirea Slobozia. 
Trebuie să evidenţiez şi pe 
handbaliştii Ionescu Adrian - 
LPS Buzău, Trişcaş Roxana 

- CSŞ Slobozia şi Globaşu 
Matilda - LPS Buzău, sportivi de 
perspectivă care, cu siguranţă, 
vor face pasul spre sportul de 
performanţă.
Reporter: În 
fi nal, vă rugăm 
să ne detaliaţi 
rezultatele 
obţinute de 
sportivii din 
Glodeanu 
Sărat.
Nicolae 

Trişcaş: 
Dintre cele 
mai importante 
rezultate aş 
aminti:

Locul 1 - 
handbal fete - O.N.S.S. etapa pe 
centre de localităţi
Locul 1 - handbal băieţi - 

O.N.S.S. etapa pe centre de 
localităţi
Locul 1 - handbal băieţi - 

Festivalul handbalului buzoian

Locul 2 - handbal băieţi - 
Campionatul judeţean juniori IV

Locul 2 - handbal fete - 
Festivalul handbalului buzoian
Locul 1 - handbal băieţi - 

O.N.S.S. etapa judeţeană
Locul 2 - fotbal băieţi - 

O.N.S.S. etapa pe centre de 
localităţi

Locul 1 - rugby tag fete - 
„Cupa de toamnă“ - competiţie 
judeţeană
Locul 1 - rugby tag băieţi - 

„Cupa de toamnă“ - competiţie 

judeţeană
Locul 1 - rugby tag 

fete - „Cupa Moş 
Crăciun“ - competiţie 
judeţeană
Locul 1 - rugby tag 

mixt - Turneu naţional 

Bucureşti
Locul 1 - rugby tag băieţi - 

„Cupa Moş 
Crăciun“ - 
competiţie 
judeţeană
Locul 1 - rugby 

tag mixt - 
O.N.S.S. etapa 
judeţeană
Locul 1 - rugby 

tag mixt - 
O.N.S.S. etapa 
zonală -Focşani
Locul 3 - 

rugby în 7 
fete - Turneul 
naţional „Trofeul 

Bucureşti“
Locul 1 - elevul Ene Vasilică 

- cel mai bun handbalist al 
Festivalului handbalului buzoian
Locul 1 - elevul Ionescu Adrian 

- cel mai bun handbalist al 
O.N.S.S.
Locul 1 - eleva Petroiu Cristina 

- cea mai bună handbalistă a 
O.N.S.S.
Locul 4 - rugby tag mixt - 

O.N.S.S. etapa naţională 
- Bârlad şi câştigătoare a 
premiului Fair Play.

„
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Domnul Pană Gheorghe, în 
vârstă de 61 ani, se ocupă de 
solarii din anul 1968.
„Pe o suprafaţă de 10.000 

m.p., cultivăm roşii, castraveţi, 
varză, ceapă, verdeţuri pe care 
le valorifi căm în regim en-gros 
la Bucureşti sau Constanţa. 
Trebuie să spun că am fost primul 
din comună care şi-a amenajat 
instalaţie de irigat prin picurare 
în solarii, încă de pe vremea 
când prim-ministru era Adrian 
Năstase. Am urmat sfatul unui 
inginer agronom şi am investit 
în jur de 1.000 de dolari pentru 
întreaga suprafaţă, chiar dacă nu 
ştiam prea multe despre această 

practică.
Într-un an bun se pot 

scoate cantităţi mari de 
produse, 3-4 kg/pe fi rul 
de tomată sau o tonă/
săptămână în cazul 
castraveţilor.
Am căutat să îndrum 

foarte mulţi tineri către 
această îndeletnicire, 
care poate aduce mari 
satisfacţii fi nanciare dar 
presupune şi foarte multă muncă. 
Oricine doreşte să investească în 
agricultură, în solarii, trebuie să se 
documenteze bine înainte, pentru 
a fi  capabil de a-şi recupera 
investiţia încă din primul an, altfel 

nu va mai putea prospera 
niciodată. În fi ecare an 
trebuie investiţi bani 
mulţi în folie, seminţe, 
tratamente şi numai cine 
câştigă poate ţine pasul“.

Şi domnul Plătică 
Nicolae, de 60 ani, din 
Căldăruşanca, are o 
experienţă bogată în acest 
domeniu de activitate. 
„Mă ocup de solarii de 
peste 40 de ani, când îmi 
ajutam părinţii la treburile 
gospodăreşti. Solarul 
reprezintă, de altfel, sursa 
de venit pentru majoritatea 
cetăţenilor comunei noastre.
Eu am solarii pe suprafaţa 

de 2.000 mp şi cultiv 
cu preponderenţă roşii 
şi castraveţi. Pentru 

consumul intern cultivăm aproape 
toate soiurile de legume, în spaţiu 
deschis, dar în solarii ne-am axat 
pe roşii şi castraveţi.
De cinci-şase ani am cumpărat 
şi intalaţie de irigat prin picurare, 
ceea ce ne ajută foarte mult să 
economisim timp şi muncă.
Valorifi carea produselor 

este o problemă spinoasă a 
agricultorului român. Nu avem loc 

în pieţele buzoiene şi trebuie să 
ne valorifi căm produsele aici, în 
comună, în regim de en-gros, iar 
o mare parte din câştiguri merg în 
buzunarele intermediarilor.
Agricultura nu este o meserie 

care să te îmbogăţească, dar îţi 
asigură un trai decent, fără grija 
zilei de mâine, dacă îi acorzi atenţia 
cuvenită şi multă muncă“, ne-a 
spus domnul Plătică Nicolae.

Legumicultura, preţioasă moştenire 
peste generaţii Îndeletnicire de tradiţie a locuitorilor din Glodeanu Sărat, 

cultivarea legumelor a făcut din această comună un 
excepţional bazin legumicol al cărui nume este cunoscut 
şi apreciat în întreaga ţară. Însă ce investiţii, câte eforturi şi 

renunţări presupune o astfel de activitate, deloc uşoară, dar 

cu rezultate notabile, sunt lucruri pe care cel mai bine le ştiu 

chiar cei ce se ocupă de legumicultură.
Am încercat şi noi să afl ăm câteva dintre „secretele“ 

celor pentru care această îndeletnicire reprezintă nu 
numai principala sursă de venit, ci şi o activitate pe care, 
moştenind-o de generaţii întregi, o practică şi acum cu 
pasiune.
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„Cadrele didactice şi elevii şcolii 
noastre s-au implicat cu interes în 
diferite activităţi şi 
proiecte, ce au constituit 
veritabile experienţe 
pentru şcolarii noştri, 
aceştia participând cu 
plăcere, entuziasm şi 
chiar emoţie la fiecare 
dintre aceste acţiuni. 
Urmărindu-i în activităţile 
desfăşurate am constatat 
cu satisfacţie interesul, 
încântarea şi simţul 

responsabilităţii pentru lucrul bine făcut 
de care au dat dovadă elevii.

În plus, observând, de 
la an la an, că elevii se 
îndepărtează tot mai 
mult de adevăratele 
cântece româneşti, de 
tradiţiile populare, de 
muzică, în general, 
cu tot ce presupune 
aceasta (cântece, jocuri 
muzicale, 
instrumente 
muzicale, 
dansuri), 
am căutat 
să îi 

apropiem din nou de 
toate aceste valori 
ale tradiţiei noastre, 
desfăşurând în şcoala 
noastră proiectul 
cu tema ‹‹Pe aripile 
muzicii››.
Diferitele activităţi pe 

care le-am derulat au 
încercat să stimuleze 
competenţele cognitive 
şi artistice ale elevilor 

precum şi dezvoltarea sentimentelor de 
înţelegere şi afecţiune, de acceptare şi 
cooperare.
Printre aceste activităţi desfăşurate se 

numără confecţionarea de instrumente 
muzicale, interpretarea de cântece 
populare, învăţarea dansului popular 
‹‹Ciuleandra››, dar şi diferite audiţii 
muzicale“, ne-au spus cadrele didactice 
ale şcolii cu clasele I-VIII din Pitulicea, 
Glodeanu Sărat.

Copiii de la şcoala din Pitulicea, implicaţi în toate 
acţiunile derulate în unitatea de învăţământ
Fără îndoială că nu există satisfacţie mai mare pentru un dascăl decât aceea 

de a vedea cum eforturile sale de fi ecare zi îşi găsesc roadele în interesul, 
preocuparea şi, nu de puţine ori, chiar nerăbdarea cu care elevii participă la 
diferitele acţiuni organizate în cadrul unităţii de învăţământ.
Iar cadrele didactice de la şcoala clasele I-VIII din Pitulicea, comuna Glodeanu 

Sărat, se pot considera, în mod cert, nişte dascăli mulţumiţi de felul în care copiii 
îşi manifestă atracţia şi implicarea faţă de astfel de activităţi.
Dar să-i lăsăm chiar pe aceşti dascăli, mai mult decât dedicaţi meseriei lor, să 

ne spună care sunt activităţile pe care le derulează, cât de încântaţi sunt copiii 
cu fi ecare nouă experienţă de acest gen şi care sunt rezultatele desfăşurării 
acestora.

Copiii scriu versuri

Primăvara
Primăvara a sosit

Cu alai de păsărele!
Fluturaşii s-au ivit,

Au trecut zilele rele.

În văzduhul însorit,
Zboară mii de rândunele.

Noi le spunem: „Bun sosit!”
Şi ne bucurăm de ele.

Dragomir Alexandru
Clasa a III-a

Mama

Mama mea e minunată!
Pe toate le face-n dată.
Spală şi grădinăreşte, 

Toată ziua ea munceşte.

Ea ne-ajută să-nvăţăm
Şi frumos să ne purtăm.
Din sufl et îi mulţumesc

Şi-i spun sincer: „Te iubesc!“.

Borcea Claudiu
Clasa a III-a
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„Când primarul şi contabilul 
nu conlucrează, funcţionarea 

administraţiei, şi poate chiar a 
comunităţii, are de suferit“ţ

Doamna 
Elena Ciupitu, 
funcţionar în cadrul 
Compartimentului 
Urbanism şi 
Amenajarea 
Teritoriului, ne-a 
vorbit despre 
atribuţiile sale, dar şi 
despre problemele 
întâmpinate în 
derularea activităţii.

„Printre atribuţiile 
mele se numără 
eliberarea autorizaţiilor 
de construire şi 
a certifi catelor de 
urbanism, şi trebuie 
să spun că este un 
compartiment complex şi 
care presupune, în acelaşi 
timp, un volum mare de 
muncă. Este nevoie de 
declararea începerii unei 
construcţii la Registrul 
Agricol, achitarea taxei 
necesare precum şi a 
impozitului pe clădiri, 
pentru că există anumite 
diferenţe între clădirile 
deja existente şi cele 
nou edifi cate, inclusiv 
din punctul de vedere 
al taxelor care trebuie 

achitate către bugetul 
local. Legat de acest 
aspect, sunt persoane 
care înţeleg faptul că 
lucrurile stau diferit şi 
persoane care nu înţeleg 

acest lucru. Sigur, se 
mai şi pune problema 
lipsei banilor cu care unii 
cetăţeni se confruntă, 
însă noi trebuie să ne 
facem datoria, fapt pentru 
care mergem şi în teren, 
încercăm să-i convingem 
de importanţa parcurgerii 
acestor etape, instituite, 
dealtfel, prin lege, atât 
pentru dumnealor cât şi 
pentru comunitate.

În cadrul 
compartimentului la 

care lucrez se primeşte 
şi corespondenţa, care 
este ulterior repartizată 
la fi ecare din celelalte 
compartimente, am în grijă 
şi arhiva, în cazul în care 

colega mea lipseşte, 
preiau şi atribuţiile ei 
- situaţia fi ind valabilă 
şi reciproc, aşadar 
este destul de mult de 
lucru.

Suntem o echipă 
foarte unită, ne 
ajutăm şi ne 
înţelegem unii pe 
ceilalţi şi nu am 
întâmpinat probleme 
de nici un fel în 
relaţiile noastre de 

lucru şi colaborare. În 
plus, domnul primar ne 
sprijină de fi ecare dată 
şi, mai mult, chiar ne 
sfătuieşte să îi adresăm 
întrebări atunci când 
ne confruntăm cu o 
problemă. Întrucât avem 
puncte convergente în 
activitatea specifi că, 
viceprimarul comunei, 
domnul Rusu Marin, este 
un sprijin real, implicându-
se direct în problemele 
inerente din administraţia 

locală. Suntem doar câţiva 
salariaţi şi este fi resc să 
avem o relaţie civilizată, 
de bună colaborare şi 
sprijin reciproc.

În încheiere, le-aş 
recomanda cetăţenilor să 
facă tot posibilul pentru 
a intra în legalitate în ce 
priveşte noile construcţii 
pe care le ridică, şi 
mă refer la obţinerea 
autorizaţiilor de construcţie 
prevăzute de lege, să 
declare în mod real 
bunurile de care dispun, 
pentru a nu întâmpina 
probleme mai târziu, mai 
ales că noi îi şi îndrumăm 
în acest sens, de fi ecare 
dată când efectuăm vizite 
în teren. Ne putem aştepta 
la controale în teren de la 
autorităţi cu competenţă 
în disciplina în construcţii 
de la judeţ care vor aplica 
amenzi şi asta nimeni 
nu-şi doreşte. Iar colegilor 
mei le urez spor în 
activitatea pe care 
o desfăşoară şi îmi 
doresc să menţinem, 
împreună, aceeaşi 
bună colaborare ca şi 
până acum“.

„Le-aş recomanda cetăţenilor să facă tot 
posibilul pentru a intra în legalitate în ce 
priveşte noile construcţii pe care le ridică“

Pentru această ediţie 
a publicaţiei noastre 
am discutat şi cu 
doamna Maria Nedelcu, 
cea care ocupă funcţia 
de referent agricol 
în cadrul Registrului 
agricol al primăriei 
din comună. Domnia 
sa ne-a oferit câteva 
detalii despre atribuţiile 
pe care le presupune 
funcţia pe care o 
deţine, dar şi despre 
ceea ce înseamnă, 
efectiv, munca de 
zi cu zi în cadrul 
Compartimentului 
Registru agricol.

„Şi compartimentul 
Registrul agricol este 
unul solicitant, un 
angajat al acestui 
compartiment având 
printre atribuţii evidenţa 
funciară a terenurilor 
pentru producţia 
agricolă, evidenţa 
circulaţiei juridice a 
terenurilor şi a organizării 
teritoriului agricol. În 

plus, eliberez 
adeverinţe 
pentru întocmirea 
actelor de 
identitate şi 
înregistrez 
contractele 
de arendă în 
registrul de 
evidenţă al 
acestui tip de 
documente.

În ce priveşte 
colaborarea cu 
ceilalţi funcţionari 
ai administraţiei 
publice locale, ea 
este una foarte 
bună, ne ajutăm 
unii pe ceilalţi, şi nu 
numai în cadrul aceluiaşi 
compartiment, ci şi între 
compartimente diferite. 
La fel de bună este şi 
colaborarea cu domnul 
primar, care ne ajută 
de câte ori îi solicităm 
sprijinul într-o problemă 
sau alta.

Referitor la relaţia cu 
cetăţenii, şi raportând 
această relaţie la 

atribuţiile pe care le am 
potrivit funcţiei pe care 
o ocup, dacă unii dintre 
aceştia declară în mod 
real bunurile pe care le 
deţin, alţii, în schimb, 
aleg să ne prezinte 
eronat aceste date, 
probabil dintr-o temere 
legată de valoarea 
taxelor şi impozitelor pe 
care trebuie să le achite.

Aş încheia, de altfel, cu 
un mesaj către cetăţenii 

comunei, cărora le 
reamintesc faptul că este 
de dorit să colaboreze 
cu reprezentanţii 
compartimentului în 
cadrul căruia lucrez, 
pentru că o evidenţă 
strictă şi reală a datelor 
din teren stă la baza 
desfăşurării în bune 
condiţii a activităţii 
primăriei şi, implicit, 
a bunului mers al 
comunităţii“.

„O evidenţă strictă şi reală a datelor din teren stă la 
baza desfăşurării în bune condiţii a activităţii primăriei“
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„Am o meserie pe care o fac cu plăcere. 
Prima mea specializare nu a fost exact 
pentru această meserie, dar, practicând-o, 
am prins drag de ea şi, după cum spuneam, 
îmi place mult ceea ce fac“, ne-a declarat 
domnul Marian Costea, cel care ocupă 
funcţia de inspector contabil şi lucrează 
în cadrul primăriei din Glodeanu Sărat de 
16 ani.

„Motivul pentru care mi-am ales această 
meserie este acela că mi-a plăcut să lucrez 
cu oamenii, dar poate în primul rând faptul 
că mi-a plăcut matematica. Contabilitatea 
este însă, pe de altă parte, o meserie ale 
cărei rezultate nu par a fi  unele concrete, dar 
eforturile cu siguranţă există, chiar dacă sunt 
de natură intelectuală.

Practic, activitatea mea constă în 
evidenţierea tuturor cheltuielilor care se fac 
în această instituţie, verifi carea prevederilor 
legate de fi ecare dintre aceste cheltuieli, 
salariile funcţionarilor şi aşa mai departe.

În ce priveşte bugetul local, taxele şi 
impozitele locale, încasate la un nivel destul 
de bun, împreună cu subvenţiile de la bugetul 
de stat, acoperă, în general, cea mai mare 
parte a cheltuielilor, fără a fi  însă sufi cient 
pentru tot ce am dori noi să realizăm. Pentru 
că vorbeam de nivelul de încasare a taxelor şi 
impozitelor, acesta se situează undeva la 75 
la sută, lucru datorat faptului că oamenii au 
învăţat, la noi în comună, că este important 
să-şi achite aceste dări.

Pentru a mă referi şi la relaţia cu ceilalţi 
funcţionari din primărie, dar şi cu edilul 
comunei, trebuie spus, mai întâi, că 
întotdeauna discutăm despre ceea ce dorim 
să facem, avem în vedere şi posibilitatea 
fi nanciară, care există sau nu, pentru a realiza 
acel obiectiv şi, deci, dialogul permanent face 
ca şi lucrurile să fi e clarifi cate de aşa natură 
încât să nu se creeze probleme ulterioare. 
De altfel, este fi resc ca primarul, viceprimarul 
şi contabilul să conlucreze, pentru că, 
atunci când acest lucru nu se întâmplă, şi 
funcţionarea administraţiei, şi poate chiar a 
comunităţii, are de suferit. Noi însă avem, 
după cum spuneam, o colaborare foarte bună 
şi, pentru că ne şi cunoaştem de mai mulţi 
ani, lucrurile decurg foarte bine între noi. Mai 
mult decât atât, la nivelul întregului colectiv 
există o colaborare excelentă, atât relaţiile 
de serviciu cât şi cele interumane fi ind unele 
foarte bune.

Îmi doresc ca aceste relaţii să fi e la fel de 
bune şi în continuare, mai ales pentru că 
petrecem cea mai mare parte a timpului în 
această instituţie şi le urez, în încheiere, multă 
sănătate atât colegilor mei cât şi membrilor 
comunităţii“.


