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Sãrbãtorile de Iarnã se apropie!

Trei cadre
didactice de
excepþie au
primit titlul de
CETÃÞEAN DE
ONOARE

Cu speranþe, cãtre

2022!

La iniþiativa primarului
Florin Auraº Dragomir,

Au fost majorate
numãrul ºi cuantumul
burselor ºcolare
pentru elevii din
comuna Mãneciu

Florin Auraº Dragomir

primarul comunei Mãneciu:

“

C

u bune ºi rele anul 2021
aproape s-a dus. Se apropie
cea mai frumoasã perioadã a anului ºi spiritul Sãrbãtorilor de
Iarnã trebuie pãstrat. Acum este
momentul sã ne îndreptãm
gândurile cãtre anul ce vine.
Sperãm la un an mai bun, cu
mai multe dorinþe împlinite,
iar viaþa sã reintre pe
fãgaºul normal.

Dragi locuitori ai comunei noastre,
vã doresc un CRÃCIUN FERICIT, cu sãnãtate,
alãturi de cei dragi! Anul care vine sã vã
aducã speranþa cãtre un viitor mai bun,
energia necesarã pentru a vã realiza toate
planurile, înþelepciunea de a aprecia fiecare
zi, cu micile ei bucurii, prosperitate ºi
liniºte sufleteascã!

La mulþi ani! ”

Invitaþie la TÂRGUL
DE CRÃCIUN
Autoritãþile locale
vã invitã sã vizitaþi
Târgul de Crãciun,
ORGANIZAT ÎN CENTRUL
COMUNEI MÃNECIU, pe
timpul Sãrbãtorilor de
Iarnã. Târgul este
deschis zilnic, între
orele 17:00-21:00.

Moº Nicolae a adus daruri
pentru toþi elevii din localitate
Anul acesta, ajutat de
Primãria ºi Consiliul Local
Mãneciu, dar ºi de preoþii
comunitãþii noastre, Moº
Nicolae a venit încãrcat cu
cadouri pentru absolut toþi
cei 1380 de elevi care învaþã

la ºcolile de la noi din localitate!
Cadourile au fost împãrþite,
spre bucuria copiilor, la scena
amenajatã în centrul comunei,
special pentru acest eveniment.

Elevii claselor mai mari
au participat ºi ei la serbarea de Moº Nicolae,
pe parcursul celor patru
zile dedicate împãrþirii cadourilor.
"În nume personal,
în numele Primãriei
Mãneciu, în numele con-

silierilor locali, al preoþilor ºi..., desigur, în
numele lui Moº Nicolae,
vã urez sãrbãtori liniºtite,
fericire ºi multã sãnãtate!"Florin Auraº
Dragomir, primar
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Ziua Naþionalã a României - marcatã de evenimente
speciale în comuna Mãneciu
1 Decembrie este Ziua
Naþionalã a României ºi ziua
primei atestãri documentare a
comunei Mãneciu, în anul 1429.
La 1 Decembrie 2021, comunitatea localã, în frunte cu primarul
Florin Auraº Dragomir, a sãrbãtorit, cu mândrie ºi emoþie,
aducând un omagiu eroilor mãneceni din primul rãzboi mondial,
în cadrul unor ceremonii de
depunere de coroane din partea
Primãriei Mãneciu, a ºcolilor din
comunã, a reprezentanþilor partidelor politice ºi a consilierilor locali, la monumentele din Mãneciu
Pãmânteni ºi Mãneciu Ungureni.
Slujba închinatã eroilor neamului ºi patriei noastre a fost oficiatã
de un sobor de preoþi ai parohiilor mãnecene, împreunã cu Pãrintele Protoiereu, Mihail Peneº.

Corurile ªcolii Gimnaziale Mãneciu Pãmânteni ºi Colegiului Naþional “Ferdinand I” au interpretat
cântece patriotice, iar cei mai mici
elevi au recitat poezii.

Steagurile României
ºi UE înãlþate sã
strãjuiascã localitatea
Încã un eveniment important a
marcat ziua de 1 Decembrie: dupã
amiazã, în trecãtoarea Bratocea, au
fost înãlþate, în cadrul unei ceremonii oficiale, steagurile României
ºi Uniunii Europene la graniþa dintre judeþele Prahova ºi Braºov, pe
DN1 A. Cele douã drapele înãlþate,
de Ziua Naþionalã, la intrarea în
comuna noastrã au fost sfinþite de
preoþii parohiilor mãnecene.

La eveniment au fost prezenþi
Dumitru Tudone - Vicepreºedintele Consiliului Judeþean
Prahova, Alin Staicu - Primarul
comunei Ceraºu, doamnele ºi
domnii consilieri locali ai
comunei Mãneciu precum ºi
funcþionarii Primãriei Mãneciu.
Florin Auraº DRAGOMIR,
primarul comunei Mãneciu:

“Mulþumesc tuturor
pentru participare ºi, în mod
special, domnului Dumitru
Tudone, Vicepreºedintele
Consiliului Judeþean Prahova
pentru susþinerea, promovarea ºi realizarea acestui
obiectiv, o carte de vizitã
exemplarã la intrarea în
judeþul ºi comuna noastrã.
LA MULÞI ANI, ROMÂNIA,
LA MULÞI ANI, MÃNECENI!”

Colegiul ,,Ferdinand I" Mãneciu

PROMOVARE ÎNVÃÞÃMÂNT PROFESIONAL/DUAL
COLEGIUL ,,FERDINAND I” MÃNECIU

este o unitate de învãþãmânt profesional ºi tehnic
acreditatã ºi autorizatã sã furnizeze formare
profesionalã iniþialã pentru calificãrile N3 (pregãtire
profesionalã: fabricarea produselor din lemn, calificarea: TÂMPLAR UNIVERSAL ºi mecanicã, calificarea:
MECANIC UTILAJE ºi INSTALAÞII ÎN INDUSTRIE).

Director,
Prof. Pisãu Constantin
Responsabil Catedra Tehnicã,
Prof. ing. Dãnilã Ileana
Art. 1. - Prezenta metodologie reglementeazã organizarea ºi funcþionarea
învãþãmântului profesional de stat, în
condiþiile legii, prin OMENCª nr.
5033/29.08.2017.
Art. 2. - Învãþãmântul profesional de
stat, reglementat prin prezenta metodologie, numit în continuare învãþãmânt
profesional, are urmãtoarele obiective:
a) formarea competenþelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificãri
profesionale de nivel 3 al Cadrului
naþional al calificãrilor corespunzãtor
nivelului de referinþã 3 al Cadrului european al calificãrilor;

b) dezvoltarea ºi diversificarea competenþelor-cheie necesare în scopul integrãrii socio-profesionale ºi progresului în
viitoarea carierã;
c) facilitarea integrãrii socioprofesionale
a absolvenþilor învãþãmântului profesional
în concordanþã cu aspiraþiile profesionale
ºi cu necesitãþile pieþei muncii;
d) implicarea angajatorilor în asigurarea forþei de muncã calificate, în
funcþie de nevoile proprii;
e) dezvoltarea motivaþiei tinerilor pentru muncã ºi a interesului pentru învãþare, printr-o abordare integratã a pregãtirii teoretice ºi practice într-o calificare
solicitatã de piaþa muncii, cu posibilitatea de continuare a studiilor, în funcþie
de interesele profesionale ºi potenþialul
individual de dezvoltare.
Art. 3. (1) Învãþãmântul profesional
este organizat dupã clasa a VIII-a, ca

parte a învãþãmântului secundar
superior.
(2) Învãþãmântul profesional este
organizat ca învãþãmânt cu frecvenþã,
cursuri de zi.
(3) Învãþãmântul profesional, reglementat prin prezenta metodologie, poate
fi desfãºurat ºi în limbile minoritãþilor
naþionale.
(4) Pot opta pentru înscrierea în învãþãmântul profesional ºi elevii din învãþãmântul special care finalizeazã învãþãmântul secundar inferior, cu respectarea reglementãrilor în vigoare.
(5) Învãþãmântul profesional se finalizeazã cu examen de certificare a calificãrii profesionale.
Art. 4. Formarea profesionalã
iniþialã prin învãþãmântul profesional
constã în:
a) pregãtire profesionalã de bazã
într-un domeniu de formare profesionalã, pe parcursul primului an de învãþãmânt profesional
b) pregãtire profesionalã generalã ºi de
specialitate, specificã unei calificãri profesionale, pe parcursul celui de-al doilea ºi al
treilea an de învãþãmânt profesional
Art. 5. (1) Efectivul de elevi al unei
formaþiuni de studiu pentru învãþãmântul

profesional respectã prevederile legale în
vigoare. legii ºi ale reglementãrilor specifice (2) O formaþiune de studiu se poate
organiza cu elevi de la una sau maximum
douã calificãri profesionale din acelaºi
domeniu de pregãtire profesionalã.
(3) În cazuri excepþionale ºi numai cu
aprobarea Ministerului Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ºtiinþifice se poate organiza o formaþiune de studiu ºi pentru douã
calificãri profesionale din domenii de
pregãtire profesionalã diferite.
Art. 6. (1) Elevii din învãþãmântul profesional beneficiazã de susþinere financiarã, în conformitate cu prevederile legale,
prin „Bursa Profesionalã”, aprobatã prin
Hotãrârea Guvernului nr. 1.062/2012
privind modalitatea de subvenþionare de
cãtre stat a costurilor pentru elevii care
frecventeazã învãþãmântul profesional.
(2) Distinct de sprijinul financiar acordat conform alin. (1), elevii din învãþãmântul profesional pot beneficia ºi de
susþinere financiarã, stimulente ºi alte
forme de sprijin acordate de partenerul
de practicã, în condiþiile legii ºi în conformitate cu prevederile contractului de
practicã.

- va urma -
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Trei cadre didactice de excepþie au primit titlul de

CETÃÞEAN DE ONOARE

Emil IONESCU,
profesor universitar

Ioan SAVU, profesor
DUMITRU. Absolvent al Facultãþii de
Filologie-Pedagogie a Universitãþii
Bucureºti, promoþia 1957, a activat ca
director, timp de 14 ani, la ªcoala
Medie Mãneciu. În timpul directoratului sãu a fost înfiinþat Liceul Teoretic
Mãneciu, a fost construitã clãdirea
veche a liceului, a fost construitã baza
sportivã ºi multe altele.
Pe plan cultural, a publicat 27 de
cãrþi, dintre care douã monografii
despre învãþãmântul din Mãneciu ºi a
obþinut douã premii literare naþionale:
„Lucian Blaga” ºi „Literaturã pentru
copii ºi tineret”.

Într-o ceremonie specialã ce a
avut loc în data de 3 decembrie, primarul comunei Mãneciu a acordat
titlul de cetãþean de onoare pentru
trei personalitãþi din domeniul
învãþãmântului, cadre didactice
care au adus o contribuþie imensã
prestigiului comunei noastre: profesor universitar Emil Ionescu, profesor Ion Dumitru ºi profesor Ioan
Savu.
Domnul pofesor universitar doctor Emil IONESCU, Decan al
Facultãþii de Litere, membru al Senatului Universitãþii din Bucureºti,
este autor a douã manuale de limba
românã, autor ºi editor a mai multor
volume de studii lingvistice ºi a participat activ ca membru în echipe de
cercetare de profil.

Ion DUMITRU, profesor
Un alt cadru didactic, cu o istorie
personalã extrem de importantã pentru noi este domnul profesor Ion

O altã personalitate dragã mãnecenilor este domnul profesor Ioan
SAVU. Profesor de geografie în
cadrul Grupului ªcolar Mãneciu, a
obþinut toate gradele didactice ºi

gradaþia de merit, a publicat
numeroase studii ºi articole în publicaþii de interes naþional, judeþean ºi
local, a participat activ la viaþa socialculturalã a comunei ºi a deþinut funcþia
de consilier local în cadrul Consiliului
Local Mãneciu, fiind Preºedintele
comisiei de învãþãmânt, culturã, culte
ºi protecþie socialã.

<<Am avut privilegiul de a conferi,
în urma hotãrârilor Consiliului Local,
titlul de „Cetãþean de onoare” celor trei
mari personalitãþi ai comunei noastre.
Îi felicit, în numele dumneavoastrã,
cu respect ºi reverenþã pe Cetãþenii de
onoare care au primit astãzi cu emoþie
ºi recunoºtinþã acest titlu! Le doresc
viaþã lungã, fericire ºi multã putere de
creaþie!>> - primar Florin Auraº
Dragomir.

LUCRÃRI ÎN DESFÃªURARE

Construcþia Centrului social
de zi - se ridicã etajul
Vremea nu foarte rece a permis continuarea
lucrãrilor de ridicare a Centrului social de zi de
la Mãneciu Pãmânteni. A fost turnat planºeul,
iar acum se ridicã etajul clãdirii, una foarte
importantã pentru locuitorii comunei noastre.

Cãminul Cultural Mãneciu Ungureni se lucreazã la structura de rezistenþã
Lucrãrile la Cãminul Cultural Mãneciu
Ungureni continuã: au fost ridicaþi ºi montaþi
pe fundaþie stâlpii metalici de rezistenþã, iar
clãdirea începe sã se contureze. Structura de

rezistenþã a clãdirii este metalicã, astfel construcþia ºi asamblarea segmentelor ºi grinzilor
avanseazã destul de repede, dacã vremea o permite. Vã vom þine la curent cu stadiul lucrãrilor.
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La iniþiativa primarului Florin Auraº Dragomir,

Constantin
Pisãu
Consilier
local

Viaþa ºi activitatea profesorului Constantin
Pisãu sunt binecunoscute tuturor mãnecenilor ºi nu numai lor ºi se leagã integral de
comuna Mãneciu. Este cu adevãrat o personalitate a localitãþii, activând ca profesor
de fizicã, în întreaga carierã didacticã, numai în învãþãmântul liceal din localitatea
noastrã. Începând din anul 2012, este director al Liceului Tehnologic, devenit în mandatul sãu, datoritã rezultatelor remarcabile
Colegiul “Ferdinand I” Mãneciu. Tot în timpul directoratului prof. Constantin Pisãu,
prin accesarea unor importante proiecte,
instituþia de învãþãmânt a fost extinsã ºi modernizatã, având la ora actualã profilul ºi
dotarea unei ºcoli cu adevãrat europeanã.
Ca o confirmare a rezultatelor manageriale
remarcabile, a ocupat funcþia de inspector
ºcolar general al judeþului Prahova, în perioada decembrie 2019-octombrie 2020.
Este ºi membru al corpului naþional de
experþi în management ºi metodist al Inspectoratului ªcolar Judeþean Prahova.
Spaþiul tipografic ar fi insuficient dacã am
continua sã amintim proiectele în care prof.
Constantin Pisãu a fost implicat sau pe care
le-a coordonat, cursurile la nivel naþional ºi
internaþional absolvite pentru specializare
ºi formare profesionalã, distincþiile
obþinute.
Constantin Pisãu a servit comunitatea nu
numai prin activitatea în învãþãmânt, pregãtind o serie de generaþii de mãneceni, de-a
lungul carierei, ci ºi în calitatea de consilier
local, fiind ales în multe mandate în legislativul localitãþii. În acest mandat face parte
din Comisia nr. 1 Activitãþi economico-financiare, administrarea domeniului public
ºi privat, programe de dezvoltare economico-socialã, agriculturã, servicii ºi comerþ.
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Au fost majorate numãrul ºi cuantumul
burselor ºcolare pentru elevii din comunã
În ºedinþa Consiliului Local al
Comunei Mãneciu din 25 noiembrie 2021, a fost aprobat proiectul de hotãrâre cu privire la
creºterea cuantumului ºi numãrului de burse ºcolare.
Astfel, numãrul burselor de
merit creºte de la 203 la 233, bursele de studiu de la 12 la 30, iar bursele de ajutor social de la 107 la 140.
Totodatã, creºte ºi cuantumul acestora dupã cum urmeazã: bursele
de merit de la 180 la 250 de
lei/lunã/elev, bursele de studiu
de la 120 la 150 lei/lunã/elev, iar

bursele de ajutor social de la 100
la 200 lei/lunã/elev.
“Pentru anul 2022, administraþia publicã localã a luat
decizia sã majorãm cuantumul
burselor ºcolare ºi totodatã sã
beneficieze mai mulþi elevi din
comunã de aceste burse. Mulþumesc Consiliului Local pentru cã
a aprobat acest proiect de hotãrâre fãcând, astfel, ca elevii
care beneficiazã de aceste burse
sã fie mai mulþi ºi sumele mai
consistente!” - primar Florin
Auraº Dragomir.

Parcul central prinde contur
Administraþia publicã localã
a început rapid lucrãrile pentru
amenajarea parcului public
pentru promenadã, agrement,
relaxare ºi activitãþi culturale,
amplasat pe terenul din imediata vecinãtate a Primãriei care
este destinat proiectului ºi a
fost obþinut recent în urma unui
schimb de terenuri.
 Au fost instalaþi ºi puºi în
funcþiune stâlpii ornamentali pentru iluminatul viitorului parc public
al Centrului Civic Mãneciu.
 Stâlpii ornamentali, în stil
retro, sunt echipaþi cu becuri mo-

derne, economice ºi eficiente, cu
LED.
Vã vom þine la curent cu evoluþia
ºi etapele realizãrii acestui proiect
atât de important pentru comunitatea noastrã!

Proiect pentru
modernizarea
ºi eficientizarea
sistemului de iluminat
public în Mãneciu
Primãria Mãneciu a depus
în cadrul „Programului privind
creºterea eficienþei energetice a
infrastructurii de iluminat public”
proiectul „Reabilitarea ºi modernizarea sistemului de iluminat
public în comuna Mãneciu,
Judeþul Prahova”.
Programul este finanþat de cãtre
Administraþia Fondului pentru
Mediu ºi are ca obiect modernizarea sistemelor de iluminat
public prin înlocuirea corpurilor
de iluminat existente, (aproximativ 750), ce au un consum ridicat de energie electricã cu corpuri
de iluminat cu LED, completarea
sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu LED,
precum ºi achiziþionarea ºi instalarea sistemelor de telegestiune
aferente obiectivelor de
investiþie. Contribuþia Administraþiei Fondului pentru Mediu este de
1.998.000 lei cu TVA, iar valoarea
totalã a investiþiei este de
2.349.373,18 lei cu TVA.

Bebe Bãrbulescu, noul director al Clubului Sportiv
Mãneceanul revine acasã cu o experienþã
Comunal Mãneciu impresionantã ca antrenor de fotbal ºi preparator fizic
În urma concursului
organizat pentru ocuparea postului de
Director al Clubului
Sportiv Comunal
Mãneciu, BEBE
BÃRBULESCU a fost
numit la conducerea
acestuia.
Antrenor ºi preparator
fizic cu o carte de vizitã
impresionantã, acesta este
licenþiat al Academiei Naþionale de Educaþie Fizicã
ºi Sport, promoþia 1995.
A activat ca profesor de
educaþie fizicã, atât în þarã
cât ºi în strãinãtate. Este
antrenor de fotbal, licenþiat
FRF ºi antrenor de fitness,
licenþiat
la
Federaþia
Românã de Fitness ºi
Culturism.

Ca antrenor de fotbal
sau preparator fizic a activat la mai multe cluburi
importante precum: Petrolul Ploieºti, Astra Giurgiu,
Gaz Metan Mediaº, FC
Rapid, FC. Braºov, FC
Sporting Vaslui, Universitatea Cluj, Gloria Bistriþa,
Al Shaab, Neftchi Baku,
Kayseryspor, echipa na-

þionalã a Libanului ºi multe
altele. Mai mult, mãneceanul, chiar dacã a lucrat
prin toate colþurile þãrii,
dar ºi pe meleaguri strãine
îndepãrtate, a fost tot timpul aproape de locul natal,
de sportul din comunã, cu
sufletul ºi cu fapta, pãstrând strânse legãturi cu
oamenii de acasã.

“În ultimul an, prin grija
fostului Director al Clubului Sportiv, dl. Nicolae
Ghencea, s-au fãcut importante eforturi pentru susþinerea activitãþii sportive
din comunitate. Amintim
aici de repararea ºi recondiþionarea stadionului comunal ºi dotãrile ºi echipamentele necesare Clubului Sportiv Mãneciu.
Copiii comunei noastre au
dreptul de a se bucura de
activitãþi sportive la nivel
de vârf, prezenþa domnului
Bãrbulescu la conducerea
Clubului Sportiv Mãneciu
fiind o garanþie solidã a
înfãptuirii programelor propuse. Mult succes!” Florin Auraº Dragomir,
primarul comunei
Mãneciu

