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"Ce faci pentru tine, dispare odată cu tine, ce faci pentru alţii, rămâne pentru eternitate"

Bilanţ 2008-2012- un mandat de 
excepţie, într-o perioadă excepţională
Încheierea unui mandat 

reprezintă, pentru 
orice primar în funcţie, 

momentul unei analize a 
activităţii celor patru ani. 
Ce anume s-a realizat, în 
ce măsură s-a dezvoltat 

localitatea pe care 

acesta a administrat-o 
sunt, în acelaşi timp, 

lucruri pe care cetăţenii 
ei le văd şi le apreciază.

În ce priveşte comuna 
Glodeanu Sărat, se poate 

spune, cu siguranţă, că 
aceasta a cunoscut în 

perioada 2008-2012 o 
dezvoltare vizibilă. Iar 

multitudinea de proiecte 
puse în practică de edilul 
localităţii, domnul Neculai 

Stoica, este doar unul 
dintre argumentele care 

vin în sprijinul acestei 

afi rmaţii.
Despre realizări, în 

contextul unui mandat 
deloc uşor din punct 

de vedere economic, 
am stat de vorbă chiar 
cu primarul localităţii, 

domnul Neculai Stoica.

Vineri, 1 Iunie, de Ziua Copilului, primarul comunei 
Glodeanu Sărat pregăteşte tuturor copiilor din 
localitate un eveniment organizat special pentru ei 
cu această ocazie.
La manifestare, care va avea loc la şcoala din 

Glodeanu Sărat şi care va debuta la ora 11.00, va fi  
prezentă, alături de ofi cialităţile locale, şi o delegaţie 
din Olanda.
În cadrul evenimentului, cei mici vor avea parte de 

numeroase surprize.
Toţi copiii sunt aşteptaţi, aşadar, la şcoala din 

Glodeanu Sărat, vineri, 1 iunie, pentru a se bucura 
împreună de Ziua lor.
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De Înălţarea Domnului, după 
datina străbună şi orânduirea 
Bisericii Ortodoxe Române, în 
toate bisericile, mănăstirile şi 
catedralele ortodoxe din ţară şi 
străinătate, s-a făcut pomenirea 
tuturor Eroilor români căzuţi 

de-a lungul veacurilor pe toate 
câmpurile de luptă pentru 
credinţă, libertate, dreptate 
şi pentru apărarea ţării şi 
întregirea neamului. Clopotele 
tuturor bisericilor au bătut la 
ora 12.00 în cinstea celor morţi 
pentru credinţă, dreptate şi 
patrie.
Au avut loc manifestări 

speciale, organizate cu 
acest prilej în întreaga ţară. 
Astfel de acţiuni au avut loc 
şi în toate cele patru sate 
componente ale comunei 
noastre. În bisericile de la 
Ileana, Glodeanu Sărat, 
Pitulicea şi Căldărăşanca, 
preoţi şi enoriaşi, urmaşi ai 
Eroilor Neamului, reprezentanţi 
ai administraţiei locale şi, mai 
ales, tineri şi elevi i-au pomenit 
şi s-au rugat pentru odihna 
Eroilor căzuţi de-a lungul 
veacurilor pe toate câmpurile 
de luptă pentru credinţă, 

libertate, 
dreptate 
şi pentru 
apărarea ţării; 
pentru cei 
care au avut 
puterea de a 
nu-şi pierde 
speranţa 
în nici un 
moment, 
indiferent de ceea ce au trebuit 
să sacrifi ce, iar sacrifi ciul 
suprem a fost viaţa lor.
După slujba de pomenire din 

biserici - unde s-a înălţat rugă 
şi s-a adus închinare pentru 
Eroii Neamului şi pentru poporul 
român - în satele Glodeanu 
Sărat şi Pitulicea, reprezentanţi 
ai Primăriei Glodeanu Sărat, 
în frunte cu primarul Neculai 
Stoica, alături de locuitori din 
toate satele comunei, adulţi şi 
copii, la Monumentele Eroilor, 
au participat la omagierea celor 

care, de-a 
lungul veacurilor, au adus cinste 
neamului şi patriei, în numele 
cărora au dat jertja supremă - 
viaţa lor.
La Monumentele Eroilor, 

reprezentanţi ai Primăriei, 
dascăli şi elevi de la şcolile din 
comună au depus coroane, 
jerbe şi buchete de fl ori. Şi, aşa 
cum Primăria a statornicit în 
urmă cu cîţiva ani, participanţilor 
la ceremonii, în biserici, li s-au 
împărţit pachete, colaci şi colivă 
pentru odihna în pace a Eroilor 
Neamului.

Eroii Neamului - puntea între istoria 
de ieri şi de azi!

Motto:
„Nu există nici o casă, nici o familie din România, 

din păcate, care să nu fi  avut eroi, oameni căzuţi pe 
câmpurile de luptă de-a lungul istoriei.“ (Nicolae Iorga)
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Reporter: Domnule primar, 
fi nalul unui mandat este, 
poate în primul rând, un 
moment al bilanţului. Haideţi 
să vorbim, aşadar, despre 
realizările perioadei 2008-
2012. Şi, pentru că este 
cunoscută preocuparea 
dumneavoastră pentru 
domeniul educaţiei, să 
începem chiar cu acest 
subiect.

Neculai Stoica: Într-
adevăr, condiţiile în care au 
loc educarea şi formarea 
copiilor noştri trebuie să fi e 
un segment important al 
activităţii oricărui primar. În ce 
mă priveşte, aş spune că am 
reuşit să menţin permanent 
între priorităţi acest domeniu 
de activitate. Concret, în 
aceşti patru ani am realizat 
reabilitarea şi modernizarea 
şcolilor şi grădiniţelor din 
satele comunei Glodeanu 

Sărat şi dotarea 
acestora cu 
centrale termice 
şi grupuri sanitare 
la interior. De 
asemenea, 
am reabilitat, 
consolidat, 
extins şi dotat 
Şcoala cu clasele 
I-VIII din satul 
Glodeanu Sărat, 
care urmează să 
funcţioneze din toamnă în 
două corpuri de clădire.

O serie de alte lucrări 
efectuate în toată 
această perioadă au vizat 
reconstruirea gardului de la 
grădiniţa din satul Glodeanu 
Sărat, amenajarea curţii 
acesteia, lucrări de nivelare 
şi pavare, reconstruirea 
depozitului de lemne iar 
grădiniţa a fost dotată cu 
noi echipamente de joacă şi 
jucării.

La acelaşi capitol, al 
condiţiilor în care copiii 
îşi desfăşoară activitatea, 
însă referindu-mă de data 
aceasta la activitatea 
sportivă, trebuie amintite, 
de asemenea, înfi inţarea a 
două baze sportive în satele 
Ileana şi Căldăruşanca, dar 
şi edifi carea obiectivului de 
investiţie - Sală de sport şi 
construirea unui gard ce 

împrejmuieşte imobilul şi 
curtea acestuia.

Reporter: Calitatea 
drumurilor reprezintă şi ea o 
problemă în privinţa căreia 
este necesară o intervenţie 
constantă. Care au fost 
îmbunătăţirile pe care le-a 
cunoscut infrastructura 
drumurilor comunale în 
mandatul 2008-2012?

Neculai Stoica: Am avut 

permanent în atenţie reţeaua 
de drumuri, câteva exemple 
în acest sens fi ind asfaltarea 
unui segment din DS 11, 
de la biserică spre cimitirul 
nou, urmând ca în perioada 
următoare lucrările să fi e 
continuate până la cimitirul 
nou, dar şi reprofi larea, 
pietruirea şi compactarea 
celei mai mari părţi din 
drumurile de interes local 

din comună ce 
totalizează 50 
km.

În plus, am 
efectuat lucrări 
de amenajare 
şi pietruire a 
drumului sătesc 
de interes local, 
pe o lungime 

de 3,5 
km, drum 
care face 
legătura 
între DJ 
102 H 
şi satul 
Glodeanu 
Sărat, mai 
exact de 
la fostul 
CAP la piaţa de legume, 
respectiv DJ 102 H şi satul 
Căldăruşanca.

Am fost, în 
tot acest timp, 
preocupaţi 
nu numai 
de reţeaua 
de drumuri 
comunale, ci 
şi de cea de 
iluminat public a 
localităţii, sens 
în care trebuie 
amintite lucrările 
de reabilitare 
şi extindere ale 

acestui sistem în toate satele 
componente ale comunei 
Glodeanu Sărat încă din anul 
2008, precum şi înfi inţarea 
unei reţele electrice cu două 
puncte de transformare în satul 
Căldăruşanca, paralela cu E 
85, pe o lungime de 1.600 m.

Reporter: Asigurarea unor 
servicii medicale de calitate 
- o altă componentă majoră 
a activităţii dmneavoastră. 
În ce anume a constat, 
în perioada 2008-2012, 
implicarea administraţiei 
locale în acest domeniu?

Neculai Stoica: Aşa este, 
vorbim despre o necesitate 
prioritară în viaţa oricărei 
comunităţi, astfel încât 

implicarea noastră în acest 
domeniu a reprezentat şi ea o 
permanenţă. Între obiectivele 
destinate acestui tip de 
activităţi aş aminti cabinetul 
medical din satul Glodeanu 
Sărat, care a fost amenajat 
şi dotat cu instalaţii termice şi 
sanitare moderne, precum şi 
cabinetul medical, farmacia 
şi sala de aşteptare pentru 
pacienţi de la dispensarul 
din satul Pitulicea, imobil ce 
dispune de sistem propriu de 
încălzire, de alimentare cu apă 
şi canalizare.

În plus, am realizat 

"Ce faci pentru tine, dispare odată cu tine, ce faci pentru alţii, rămâne pentru eternitate"

Bilanţ 2008-2012- un mandat de excepţie, într-o 
perioadă excepţională

Încheierea unui mandat reprezintă, pentru orice primar în funcţie, momentul unei analize a activităţii celor patru 
ani. Ce anume s-a realizat, în ce măsură s-a dezvoltat localitatea pe care acesta a administrat-o sunt, în acelaşi 

timp, lucruri pe care cetăţenii ei le văd şi le apreciază.
În ce priveşte comuna Glodeanu Sărat, se poate spune, cu siguranţă, că aceasta a cunoscut în perioada 

2008-2012 o dezvoltare vizibilă. Iar multitudinea de proiecte puse în practică de edilul localităţii, domnul Neculai 
Stoica, este doar unul dintre argumentele care vin în sprijinul acestei afi rmaţii.

Despre realizări, în contextul unui mandat deloc uşor din punct de vedere economic, am stat de vorbă chiar cu 
primarul localităţii, domnul Neculai Stoica.
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lucrări de amenajare a 
cabinetului medical din 
satul Căldăruşanca, a unui 
grup sanitar şi a instalaţiilor 
aferente, respectiv racordare 
la reţeaua de apă şi sistem 
propriu de canalizare, precum 
şi construirea unui gard 
ce împrejmuieşte imobilul. 
Şi vreau să menţionez că 
pentru realizarea lucrărilor 
de amenajare a cabinetului 
medical am fost benefi ciarii 
sprijinului fi nanciar acordat 
de Asociaţia Fraternite – St. 
Palais Căldăruşanca, cu sediul 
în Franţa, prin intermediul 
distinsei familii de dascăli 
Artemiza şi Gheorghe Marin, 
reprezentanţi ai asociaţiei. 

Nu în ultimul rând, mai trebuie 
spus faptul că noua farmacie 
umană din satul Glodeanu 
Sărat funcţionează în spaţiul 
amenajat de Primărie.

Reporter: Proiectele pe 
care le-aţi fi nalizat de-a 
lungul mandatului 2008-
2012 sunt însă mult mai 
numeroase, iar felul în 
care arată astăzi localitatea 
demonstrează acest lucru. 
Haideţi să trecem în revistă 
şi aceste proiecte, nu mai 
puţin importante pentru 
comunitate.

Neculai Stoica: Din acest 
punct de vedere trebuie 
amintite reabilitarea blocului 
de locuinţe din centrul civic 
al satului Glodeanu Sărat 
şi amenajarea peisagistică 
a curţii acestuia precum şi 
construirea unei magazii 
pentru depozitarea lemnelor, 
cofi nanţarea edifi cării 
monumentului eroilor din satul 
Pitulicea, reabilitarea imobilului 
cu etaj din satul Pitulicea şi 
construirea unui gard modern 
ce împrejmuieşte clădirea 
reabilitată precum şi trei podeţe 
de acces din drumul comunal, 
sau lucrările de înlocuire a 
învelitoarelor cu tablă Lindab 
la grădiniţă, dispensarul uman 
şi blocul de locuinţe din satul 
Glodeanu Sărat.

Alte proiecte au presupus 
sprijinirea lăcaşurilor de cult din 
localitate, prin alocări succesive 
de fonduri pentru realizarea 
lucrărilor de edifi care, refacere 
sau întreţinere.

În ce priveşte clădirea 
primăriei, aceasta a fost 
reabilitată şi dotată, iar pentru o 
serie de lucrări necesare pe care 
le efectuăm la nivelul comunei 

am reuşit achiziţionarea 
unui tractor cu remorcă şi 
vidanjă, precum şi a unui 
buldoexcavator, dotat cu toate 
accesoriile specifi ce.

Reporter: A aminti toate 
aceste proiecte fi nalizate al 
căror număr e fără îndoială 
unul remarcabil este, în 
cadrul unui dialog ca acesta 
pe care îl purtăm, lesne de 
realizat. Despre ce anume se 
afl ă însă în spatele fi ecărui 
proiect, şi anume investiţia 
de timp şi preocupare, nu 
mulţi pot vorbi la fel de uşor. 
Domnule primar, aţi avut 
momente în care atribuţiile şi 
responsabilitatea care vin cu 
funcţia au părut apăsătoare? 
Sau, încă şi mai radical, aţi 
avut momente în care aţi fi  
vrut să renunţaţi?

Neculai Stoica: Uşor nu 
a fost nici o clipă. Benefi ciile 
funcţiei de primar sunt infi nit 
mai puţine decât pare la prima 
vedere şi mai ales decât, aşa 
cum spuneaţi, atribuţiile şi 
responsabilităţile pe care o 
asemenea funcţie le presupune. 
Iar lucrul care a făcut mai difi cil 
mandatul meu a fost perioada 
economică grea pe care o 
traversăm. Într-o astfel de 
situaţie nu poţi avea realizări 
decât făcând mai multe eforturi 
ca într-o perioadă economică, 
să-i spunem, obişnuită. Astfel că, 
da, au existat momente în care 
am simţit presiunea difi cultăţilor 
fi nanciare sau birocratice sau 
de orice altă natură, însă, iată, 
mă afl u încă aici. Şi există un 
singur motiv pentru care nu 
am putut să renunţ: oamenii 
acestei comunităţi şi aşteptările 
pe care le au de la noi. E 
simplu de explicat: la acel 
moment, ei şi-au pus toată 
încrederea în mine, alegând ca 
eu să îi reprezint, eu să încerc 
posibilul şi imposibilul pentru 
a le rezolva problemele, să le 
asigur acel grad de civilizaţie 
pe care îl aşteaptă şi de care 
e fi resc să benefi cieze. Ori, în 
condiţiile în care oamenii au 
avut încredere în mine, aş fi  
considerat un gest de laşitate 
extremă să renunţ doar pentru 
că mie mi se pare difi cil. Pentru 
că, în momentul în care m-au 
ales primar, a încetat să fi e 
vorba de mine şi a început să 
fi e vorba de dumnealor. De 
oamenii minunaţi şi harnici ai 
acestei comunităţi.

ÎnainteÎnainte

ÎnainteÎnainte
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Fundația Centrul pentru Politici si 
Servicii de Sănătate în parteneriat 
cu Inspectoratul 
Școlar Judetean 
Buzău derulează în 
șapte școli din judetul 
Buzău proiectul “Stil 
de viata sănătos”, la 
nivelul claselor a V-a 
şi a VI-a. Proiectul se 
desfășoară, în paralel, 
și în județul Prahova și 
în municipiul București 
cuprinzând un eșantion 
de aproximativ 3000 de 
elevi.
Scopul proiectului 

este promovarea unui 
stil de viata sănătos 
în rândul elevilor, din 
punct de vedere al 
echilibrului nutriție-
mișcare.
Școala Gimnazială Glodeanu 

Sărat  se numără printre unităţile de 
învăţământ  participante la proiect 
alături de Școala Gimnaziala “G. 
E. Palade” Buzău, Grup Școlar 

Tehnic “Sf. Mc. Sava” Berca, 
Școala Gimnaziala “N. I. Jilinschi” 

Verneşti, Şcoala Gimnazială 
Dimiana, Școala Gimnazială 
Cindeşti şi Școala Gimnazială 
Bisoca.
Timp de 6 săptămâni, profesorii 

diriginţi de la clasele a V-a şi a 
VI-a de la Şcoala Glodeanu Sărat 

şi Şcoala Pitulicea, 
coordonaţi de către 
directorul şcolii, 
prof. Nicolae Trişcaş 
vor desfăşura 
activităţi specifi ce, 
interactive, în baza 
unui curriculum 
opţional, având ca 
scop promovarea 
în rândul elevilor 
a unui stil de viaţă 
sănătos din punct de 
vedere al echilibrului 
nutriţie - mişcare. 
Astfel, se va avea 
în vedere orientarea 
copiilor în vederea 
recunoaşterii 
comportamentului 
nesănătos şi a 

efectelor sale, precum şi stabilirea 
de reguli proprii de exersare a 
comportamentului sanogen. În 
activităţile ce se vor desfăşura 
copiii comunităţii noastre vor fi  

instruiţi astfel încât aceştia să 
înţeleagă ceea ce înseamnă un 
stil de viaţă sănătos, punându-se 
accent pe dezvoltarea armonioasă, 
relaţia aspect fi zic – stare de 
sănătate, diferenţa dintre starea 
de sănătate şi boală, relaţia stare 
de sănătate - randament şcolar – 
succes.
„Consider că acest proiect 

reprezintă un prilej deosebit 
de important pentru a crea 
elevilor noştri deprinderi pentru 
o alimentaţie corectă din punct 
de vedere nutriţional şi energetic 
şi pentru un  nivel adecvat de 
activitate fi zică.” – consilier 
educativ, prof. Monica Frăţilă
„Pentru noi, copiii, a fi  îndrumaţi 

pe drumul cel bun în privinţa 
unei alimentaţii corespunzătoare, 
reprezintă un motiv de interes, 
pentru că sănătatea este cel mai 
preţios aspect al vieţii, iar noi 
dorim să creştem sănătoşi şi voioşi 
pentru a reuşi în viaţă.” – Pîndaru 
Andreea Alexandra, clasa aV-a B, 
Şcoala Glodeanu Sărat

LA ŞCOALA GLODEANU SĂRAT SE DERULEAZĂ 
PROIECTUL „STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS”   
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    Copilărie
 Aş vrea să fi u mereu copil,
Să privesc totul cu uimire,

Să văd bujorii în aprilie
Trezindu-se din amorţire.

S-alerg desculţă pe afară
În iarba-umeda covor

Să văd bondarul gras cum zboară
Legat de coada unui nor.

Soare Ana-Maria, cl. a VI-a

 Ziua copiilor
A fost odată
Ca-n poveşti,

A fost
Ca niciodată

O zi importantă
Pentru lumea toată.

Şi acum iată,
Tot ca niciodată

Se adună lumea toată
Pentru a cânta,

Sau pentru a dansa,
Copiii a se distra,

Azi e ziua ta!

Camelia Dinca, cl. a V-a

 Vacanţa mare
Sufl etul meu

Se ridică în zare
Şi visează şi el şi devină

Numai atât:
Vacanţa mare,

De veselie
Şi de lumină

A tuturor
Oboselilor şcolare.

Sufl etul meu…
O VACANŢĂ MARE!

  
Narcis Lungu, cl. a V-a

Vine vara…
Când e vara-n gânduri

Este linişte şi bine.
Vino, vino, vară!

Gândurile mele cred 
în tine!

Când e vara-n gânduri
E şi vara-n ţară;

Şi e linişte şi pâine.
Vino, vino, vara!

Narcis Lungu, cl. a V-a

Uimitoarea vară
Vara este minunată                                         
Cu soarele călduros,
Totul e aşa frumos!  

Florile sunt vesele 
La fel ca prinţesele,

Cele frumuşele.

Toti copiii ies la joacă,
Să cânte şi să petreacă,
Cum au fost şi altă dată.

Toata lumea se adună
Că vara e voie bună,

Când pe cap nu porţi caciulă!

Uite-aşa, vara e bine
Când vin prietenii la mine,
Să ne distrăm ca orişicine!

Andreia Toma, cl. a V-a

În curând va fi  1 Iunie! 
Fiecare copil a aşteptat 
această zi foarte specială. 
În fi ecare an ne bucurăm 
de această zi minunată, în 

care se sărbatoreşte ZIUA 
INTERNATIONALĂ  A 
COPILULUI.

Odată cu bucuria fi ecărui 
copil, ea aduce şi cel mai 
frumos anotimp: VARA. 
Acest anotimp este cel  mai 
iubit de copii, pentru că are 
cele mai frumoase podoabe: 
căldura soarelui, pomii 
înveziţi, cântecele păsărilor, 
iarba de smarald, fl orile 
colorate şi înzestrate cu cel 
mai frumos parfum.Vara 

este cea mai bună prietenă a 
copilăriei.

Toţi copiii sunt nerăbdători 
să întâmpine cea mai 
frumoasă zi pentru ei, în care 
se vor juca, vor poveşti şi vor 
cânta. Toate fl orile se vor 
deschide să răspândească 
mireasma verii, păsările vor 
ciripi cântece ale copilăriei 
şi vor umple văzduhul, 
graţioase şi melodioase, 
fructele gustoase şi colorate 
ni le vor da pomii cei darnici, 

dar ne cer în schimb să îi 
îngrijim pentru a ne da roade 
bune în anul care va veni. 
Va fi  o zi de neuitat! Această 
zi simbolizează iubirea pe 
care o avem pentru copii, 
care ne-au dat bucuria 
de a fi  părinţi, care ne-au 
împărtăşit iubirea, chiar 
dacă au mai facut şi câte o 
boacănă.

Un copil în viaţa nostră este 
cel mai preţios dar!

Naomi Manta, cl. a VI-a

ZIUA COPILULUI

Î â d fi 1 I i !

f
A

La multi ani, copii!
1 Iunie este cea 

mai frumoasă zi din 
an pentru toţi copiii 
din lume.

Este prima zi din 
cireşar şi cea care 
aduce în sufl etele 
noastre multă 
bucurie pentru ca 
vine vara. Vântul 
adie şi poartă cu 
sine mireasma 
fl orilor de vara. 
Fructele mari şi 
cărnoase se coc, iar 
legumele sănătoase 
şi gustoase ne bucură prin diferitele gusturi pe care le au.

Azi, de ziua lor, copiii sărbătoresc cum pot ei mai bine. 
Cel mai frumos este atunci cand toata clasa pregăteşte 
un moment inedit pentru a le multumi celor care le-au dat 
viata, adica părinţilor. În timp ce noi spunem poezii, cântăm, 
dansăm, mamele se emoţionează atât de tare, încât ochii 
lor se umplu de lacrimi. Probabil îşi amintesc de copilărie 
şi se regăsesc în copiii lor. Taţii sunt mai puternici, şi nu îşi 
arată emoţiile, pe care, însă, cu siguranţă le au. La fi nal, toţi 
părinţii aplaudă şi îşi îmbrăţisează cu multă dragoste copiii.

Ziua de 1 Iunie înseamnă enorm pentru mine. Îmi doresc 
ca această copilărie să dureze cât mai mult şi să mă pot 
bucura de această zi de cât mai multe ori!

Copii, ţineţi minte: copilăria este cel mai frumos lucru care 
ni se poate întampla vreodată, aşa că profi taţi de ea cât se 
poate de mult, până să treacă pe lângă noi uşurel, fără să 
ne dăm seama!

La mulţi ani tuturor copiilor din Romania şi din întreaga 
lume!

Diana Vişan, cl. a VI-a 
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  VACANŢA DE 
VARĂ

Vacanţa-i o bucurie,
Pentru orişice şcolar.
Şi o spun cu veselie:

Anu-acesta a fost un calvar!

Vacanţele sunt mai rare,
Cea de Paşte, de Crăciun,
Însă, care-i vacanţa mare
Încă nu pot să vă spun.

Tot ce spun e-adevărat,
Însă totul va fi  spulberat
Odată cu-nceperea şcolii

Şi cu sfârşitul vacanţei si-al verii.

Ea ne  tot spune la infi nit:
-Vă iubesc şi v-am iubit,

Eu sunt foarte, foarte rară,
Eu sunt VACANŢA DE VARĂ!

Bianca Platică, cl. a VII-a

  Concertul din pădure

Vara a sosit. Trandafi rii se 
deschid pentru a umple aerul 
de mireasmă şi pădurea de 
culoare. Pârâul, ca un strop de 
rouă, răcoreşte întreaga natură. 
Soarele îşi arată mândrele raze 
fără nicio reţinere, iar vântului 
i se face milă de pădurea în 
clocot şi mai trimite din când în 
când un val de răcoare.

Acolo, în mijlocul pădurii, un 
înfl ăcărat concert răsuna peste 
graniţele pustiului. Cântareaţa, 
porumbiţa, este minunată cu 
colierul ei de perle şi cu rochia-i superbă de catifea. Ciripitul 
vesel al păsărilor umple pădurea de fericire. Renumita 
soprană este acompaniată la vioară de o margaretă şi la 
pian de o garofi ţă.

La miezul nopţii se încheie un concert de vis şi în locul 
veseliei se lasă o linişte neînchipuită. Toată pădurea 
doarme, doar pârâul îşi continuă drumul, peste mări şi ţări, 
vestind bucuria în toata lumea.

  Bianca Plătică, cl. a VII-a
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 1 Iunie
   
A sosit 1 Iunie
E ziua copiilor!
Ea aduce bucurie,
Dragoste şi 

armonie!

Noi cu toţii ne 
jucăm,

Ne distrăm, 
dansăm,

Că a sosit ziua cea mare,
Zi încântătoare!

Noi multe daruri primim
Şi după ce ne veselim,
La Glodeanu noi plecăm
Şi pe scenă ne urcăm.

Multe cântece cântăm
Ca să câştigăm.
Noi ne străduim,
Şi nu ne grăbim.

Pînă la urmă câştigăm
Premiul I luăm!
Suntem fericiţi
Şi foarte multumiţi!                             

Andreea BARBU, cl. a V-a
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8semnal
De glodeanu sarat

Doamna doctor Cristina 
Tonea, medic de familie, 
îşi desfăşoară activitatea în 
comuna Glodeanu Sărat din 
luna noiembrie 
2011. Domnia 
sa a preluat 
atribuţiile şi 
responsabilităţile 
legate de 
asigurarea către 
comunitate 
a serviciilor 
medicale de la 
domnişoara doctor 
Paula Vrapciu, 
care s-a pensionat 
anul trecut.
În ce priveşte 

relaţia medic-
pacient, creată şi 
consolidată atât la 
cabinetul medical 
în cadrul căruia 
îşi desfăşoară 
activitatea cât şi în 
vizitele din teren, 
doamna doctor se declară 
mulţumită de receptivitatea 
oamenilor la sfaturile şi 
recomandările venite din partea 
sa şi de faptul că majoritatea 
pacienţilor respectă toate 
aceste îndrumări. În plus, 
comunicarea deschisă între 
cetăţeni şi medic face ca 
acesta din urmă să identifi ce 

mai rapid şi mai exact 
problemele de sănătate pe 
care oamenii le întâmpină, 
astfel că soluţia remedierii 

acestor probleme este şi ea 
identifi cată în timp util.
De asemenea, spaţiul şi 

dotările de care medicul de 
familie dispune în cadrul 
cabinetului contribuie major 
la realizarea unui act medical 
de calitate, condiţiile în 
care această activitate se 
desfăşoară vorbind, în acelaşi 

timp, şi despre buna colaborare 
dintre cadrele medicale şi 
conducerea localităţii. În 
plus, un alt aspect pozitiv 

îl reprezintă farmacia din 
localitate, de unde cetăţenii îşi 
pot achiziţiona medicamentele 
prescrise. 
Ceea ce nu s-a rezolvat încă, 

afl ăm de la doamna doctor 
Cristina Tonea, este faptul că, 
din cei aproximativ 2.000 de 
pacienţi care erau înscrişi pe 
lista fostului medic de familie 

Paula Vrapciu, doar 1.300 
fi gurează ca pacienţi „cu acte 
în regulă“ ai actualului medic 
de familie. Este un lucru care 

constituie un dezavantaj 
din mai multe puncte de 
vedere pentru cetăţenii 
comunei. Astfel, dat 
fi ind numărul redus de 
pacienţi pe care îi are 
în Glodeanu Sărat, 
medicul de familie nu 
poate fi  prezent aici 
cinci zile pe săptămână 
şi, în plus, cei care nu 
se afl ă înscrişi pe lista 
acestuia nu pot benefi cia 
de medicamente 
compensate sau 
gratuite, fi ind nevoiţi să 
achite preţul integral al 
acestora.
Doctorul Cristina Tonea 

face, aşadar, un apel 
către acei cetăţeni care 
erau înscrişi pe lista 
fostului medic de familie 

să se prezinte la cabinet pentru 
a se înscrie pe noua listă şi a 
putea benefi cia, în acest fel, 
de avantajele pe care acest 
demers le aduce.

Colaborarea dintre medic şi pacient 
- cheia unei vieţi sănătoase

r

ţ p , p p

p

p

g


